
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact primariabuftea.ro Web: www.primariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 118 
din 27 iunie 2019 

privind reducerea capitalului social al S.C. General Public Serv S.A. şi modificarea Actului 
Constitutiv al societăţii 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Biroul Buget 

Finanţe, Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize, 
Compartimentul de Autorizare pentru Serviciile de Transport Public Local; 

• Adresa nr. 444/08.04.2019, înregistrată la Consiliul local cu nr. 107/09.04.2019 prin care 
S.C. General Public Serv S.A. solicită reducerea capitalului social; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 78/06.10.2011 prin care s-a aprobat majorarea capitalului 
social al S.C. General Public Serv S.A. cu aport în natură constând în patru autobuze noi, 
proprietatea oraşului Buftea, în valoarea totală de 2.236. 941, 96 lei şi aport în numerar în valoare 
de 8,04 lei. 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 41 /31.05.2011 privind înfiinţarea societăţii comerciale pe 
acţiuni S.C. General Public Serv S.A.; 

• Prevederile art. 6, art. 9 ale Actului constitutiv al S.C. General Public Serv S.A. ; 
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative cu modificările şi completările ulterioare; 
• Art.35 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Titlul IV, Capitolul li - Reducerea sau majorarea capitalului social, art. 207 alin. (2) 

lit.(b), art.208 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Buftea; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (a), alin. (3) lit. (c) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi al art.115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - (1) Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. General Public Serv S.A. de la 
2. 326. 950 lei, împărţit în 232695 acţiuni nominative, dematerializate, înscrise în cont, fiecare în 
valoare de 10 lei la 90.000 lei, împărţit în 9000 acţiuni nomitative, dematerializate, înscrise în 
cont, fiecare în valoare de 10 lei, prin retragerea aportului în natură a acţionarului Oraşul Buftea 
prin Consiliul local în sumă de 2.236. 941, 96 lei, constând în patru autobuze având datele de 
identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi restituirea 
sumei de 8.04 lei, astfel încât capitalul social să poată fi divizat în acţiuni nominative, 
dematerializate, înscrise în cont. 

(2) Bunurile menţionate la alin. (1 ), retrase din capitalul social al S.C. General Public Serv 
S.A. vor intra în patrimoniul oraşului Buftea. 



Art. 2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. General Public Serv S.A. ca 
urmare a reducerii capitalui social şi micşorarea numărului de acţiuni, după cum urmează: 

Articolul 6 Capitalul social, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,, (1) Capitalul social total subscris şi integral vărsat de acţionari este în valoare de 

90.000 lei şi reprezintă aportul în numerar al acţionarilor, realizat astfel: 
a) Oraşul Buftea prin Consiliul Local al oraşului Buftea - un aport în valoare totală de 

89.100, în numerar echivalentul a 99% din capitalul social la societăţii. 
b) S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. - un aport de 900 lei în numerar, echivalentul a 1 % din 

capitalul social al societăţii. 

(2) Capitalul social total prevăzut la alin.(1) se divide în 9.000 acţiuni nominative, 
dematerializate, înscrise în cont, fiecare in valoare de 1 O lei, numerotate de la 1 la 9000, 
distribuite acţionarilor în funcţie de aportul la capitalul social, astfel: 

a) Oraşul Buftea prin Consiliul Local al oraşului Buftea - 8910 acţiuni în valoare totală de 
89100 lei, numerotate de la 1 la 8910, reprezentând 99% din capitalul social total; 

b) S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., prin Director General, 90 acţiuni în valoare totală de 
900 lei, numerotate de la 8911 la 9000, reprezentând 1% din capitalul social total. 

(3) Participarea acţionarilor la profit şi la suportarea pierderilor se stabileşte, potrivit 
cotei de participare a fiecăruia la capitalul social, după cum urmează: 

a) Oraşul Buftea prin Consiliul Local al oraşului Buftea - 99%; 
b) S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. - 1%." 

Art.3. - Se mandatează reprezentanţii în AGA S.C. General Public Serv S.A., domnul 
Grigore Dănuţ-Mihăiţă din partea Oraşului Buftea prin Consiliul Local Buftea şi doamna Voicu 
Aurelia din partea S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
35/28.02.2019, să voteze în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor şi să semneze Hotărârea 
A.G.A. privind reducerea capitalului social al S.C. General Public Serv S.A. şi Actul constitutiv 
modificat, conform prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv al Societăţii, efectuarea menţiunilor 
la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov conform prevederilor prezentei hotărâri, sunt în sarcina S.C. 
General Public Serv S.A. 

Art. 5. - Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate 
să semneze procesul verbal de predare-primire a bunurilor care au constituit aport în natură la 
capitalul social al societăţii, constând din bunurile având datele de identificare cuprinse în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. - Primarul oraşului Buftea, aparatul de specialitate şi S.C. General Public Serv S.A., 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de 
specialitate, S.C. General Public Serv S.A., în vederea aducerii la îndeplinire, acţionarului S.C. 
Buftea Admin Cons S.R.L. şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 


