
 

 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SĂPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

  
 HOTĂRÂRE 

privind  modificarea HCL nr. 20/2016 privind aprobarea participării 
Comunei Săpoca, județul Buzău la majorarea capitalului social  

al SC TRANS BUS SA 
 

Consiliul local al comunei Săpoca, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrată sub nr. 

9/22.01.2020; 
- avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul Consiliului local, 

înregistrată sub nr. 10/22.01.2020; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei, înregistrată sub nr. 
11/22.01.2020; 

- HCL nr. 20/2016 privind aprobarea participării Comunei Săpoca, județul 
Buzău la majorarea capitalului social al SC TRANS BUS SA; 

- HCL nr. 79/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 23/2019 privind 
aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale 
aparatelor de specialitate al primarului, aparatului permanent al consiliului local 
si ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea acestuia pentru anul 
2019, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Legea nr. 20/2004 privind aprobarea Normelor de tehnică legislativă 
pentru elaborrae actelor normative, republicată, cu modificările și comletările 
ulterioare; 
 In temeiul art. 139 alin.(1),  art. 196 alin. (1)  lit. ,,a,, și art. 197 alin. (1), 
alin. (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 .Art. 3 din HCL nr. 20/2016 privind aprobarea participării Comunei 
Săpoca, județul Buzău la majorarea capitalului social al SC TRANS BUS SA, se 
modifică și va avea următorul cuprins:  

,,Art.3. Se numeşte domnul Ioniță Eudor, cetăţean român, domiciliat în sat 
Săpoca, comuna Săpoca, județul Buzău, CNP 1520915100074 născut la data de 
15.09.1952, în Municipiul Buzău, Jud. Buzău,  posesor al C.I. seria XZ.nr. 
674910, eliberat la data de 15.10.2004 de SPCLEP Buzău, în vederea 
reprezentării Comunei Săpoca în Adunarea generală a Acţionarilor SC TRANS 
BUS SA.,, 

 
 
 



 

 
 
Art.2. Pe data adoptării prezentei,  prevederile art. 5 din Hotărârea 

Consiliului local Săpoca nr. 20/2016 privind  aprobarea participării Comunei 
Săpoca, județul Buzău la majorarea capitalului social al SC TRANS BUS SA își 
încetează aplicabilitatea.  

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoștință publică 
prezenta hotărăre și o va comunica, personelor, autorităților și instituțiilor 
interesate. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
IVAN ADRIAN 

 
 
 
 
 
 
  Nr.  6                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

SĂPOCA, 30 IANUARIE 2020                                     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 

30.01.2020 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu un număr de 9 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consiliei în funcție și  
9 consilieri prezenți la ședință. 
 
 

 


