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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  337 

din  31.07.2019 
 

privind schimbarea sediului social al Societății TRANSURB S.A. Galaţi              
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 369/15.07.2019 
 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

31.07.2019;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 45776/15.07.2019, a iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 45778/15.07.2019, al 

Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administraţie publică 

locală, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi liniştii 

publice; 

 Având în vedere dispozițiile Anexei 4.1.1 - Bunuri concesionate la Contractul nr. 

49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin 

concesiune în Municipiul Galaţi încheiat cu Societatea Transurb S.A., cu modificările și 

completările ulterioare;  

Având în vedere dispozițiile art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 3 din Actul constitutiv al Societății TRANSURB 

S.A. Galaţi;                

 Având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

Societății Transurb S.A. Galați, la data de 20.08.2019, ora 12,00 la sediul societății; 

 Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
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aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Având în vedere dispoziţiile art. 3 și art. 4 din anexa la HCL nr. 383/27.07.2017 

privind numirea reprezentanților municipiului Galați în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Transurb S.A. și aprobarea mandatului acestora;  

Având în vedere dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d)  din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă schimbarea sediului social al Societății TRANSURB S.A. Galați 

din Strada Basarabiei nr. 4 Municipiul Galați, în Bulevardul George Coșbuc nr. 259 - C9, 

C10, C13 Municipiul Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 – Actul constitutiv al Societății TRANSURB S.A. Galați se modifică în mod 

corespunzător.   

Art. 3 – Se mandatează reprezentanții Municipiului Galați în Adunarea Generală 

a Acționarilor societății TRANSURB S.A. Galați:  

a) să voteze „pentru” punctele 1 și 2 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor societății TRANSURB S.A. Galați, convocată 

pentru data de 20.08.2019, ora 12,00; 

b) să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea 

mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Galați.     

Art. 4 – Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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