
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

      
 

H O T A R A R  E 
privind împuternicirea d-lui Neagu Mircea Florian, consilier juridic în cadrul 
aparatului permanent al Consiliului local Săpoca, pentru a vota, în Adunarea 

Generală a Acționarilor a S.C. TRANSBUZ S.A., din data de 27 septembrie 
2019, numirea unui administrator - membru în consiliul de administrație pe 

locul rămas vacant ca efect al expirării mandatului provizoriu  
al d-lui Mănoiu Georgică 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -referat de aprobare a primarului comunei, inregistrata sub 
nr.250/30.08.2019; 
 -avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 251/30.08.2019; 
 -raportul consilierului juridic inregistrat sub nr. 252/30.08.2019; 
 -adresa nr. 7808/2019 a S.C. TRANSBUZ S.A.; 
 - HCL nr. 20/2016 privind aprobarea participării comunei Săpoca, județul 
Buzău la majorarea capitalului social al S.C. TRANSBUZ S.A.; 
 -prevederile art.125 alin. (1)   din Legea nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(1)  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1.-Se împuternicește d-nul Neagu Mircea Florian, consilier juridic în 
cadrul aparatului permanent al Consiliului local Săpoca, posesor al C.I. seria XZ, 
nr. 776144, CNP 1701226100066, pentru a vota, în Adunarea Generală a 
Acționarilor a S.C. TRANSBUZ S.A., din data de 27 septembrie 2019, numirea în 
calittae de administrator - membru în consiliul de administrație pe locul rămas 
vacant ca efect al expirării mandatului provizoriu al d-lui Mănoiu Georgică, a d-lui 
Mihai Cosmin – Petruș, cetățean roman, posesor al C.I. seria XZ, nr. 756351, CNP 
– 1870131100139, domciliat în municipiul Buzău, Aleea Parcului, BL. 17, sc. C, 
et. 1, ap. 46, județul Buzău. 
 Art.2.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare 
persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate.  
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
DOROBANȚU ALEXANDRU MARCEL 

  Nr.  63                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
SĂPOCA, 25 SEPTEMBRIE 2019                                SECRETAR GENERAL AL U.A.T. SĂPOCA, 
                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                      Barchizeanu Maria-Tania 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 

25.09.2019 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  13 
consilieri prezenți la ședință. 

 


