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HCL nr. 327/2019 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 327 

din  18.07.2019 
 

privind majorarea capitalului social al Societății  Transurb S.A. Galaţi 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 373/16.07.2019 

 

Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în ședință extraordinară în data 

de 18.07.2019; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 45994/16.07.2019 a iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Pucheanu Ionuț Florin; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45996/16.07.2019 al Direcţiei 

Financiar Contabilitate; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului Galați; 

 Având în vedere dispozițiile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. d) și lit. hˆ1) din OUG nr. 77/2014 privind 

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
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În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) coroborat cu art. 92 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  
 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

Art. 1 – Se aprobă majorarea capitalului social al Societății Transurb S.A. 

Galaţi, cu valoarea de 26.246.000 lei,  prin aport în numerar. 

Art. 2 – Majorarea de capital prevăzută la articolul 1 se face în vederea dotării 

cu autobuze, în baza Analizei economico – financiare cu privire la comportamentul de 

investitor privat prudent al Municipiului Galați în relația cu Societatea Transurb S.A. 

Galaţi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

           Contrasemnează, 

                                                                              Secretarul Municipiului Galaţi, 
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Text introdus
Anexa la HCL nr. 327/18.07.2019























































































































clcj
Text introdus
Președinte de ședință,      Popa Cătălin


	1 HCL 327
	Având în vedere Referatul de aprobare nr. 45994/16.07.2019 a iniţiatorului - Primarul Municipiului Galaţi, Pucheanu Ionuț Florin;

	Testul investitorului privat prudent_TRANSURB SA



