
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 131/2020
privind înfiinţarea societății ”SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREENLINE

VALEA JIULUI” S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Vazand Proiectul de hotarare nr.151/2020 si Referatul de aprobare nr.151/2020 întocmit
de Primarul municipiului Petroşani, dl.Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune înfiinţarea
societății ”SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREENLINE VALEA JIULUI”
S.R.L, careia îi va fi încredintat de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru
transport public zonal Greenline Valea Jiului, serviciul de transport public de calatori zonal;

Avand in vederea raportul Biroului Juridic, Legislatie, Resurse Umane si Administratie
Publica Locala nr.10107/28.07.2020;

Avand in vederea adresa Primariei municipiului Vulcan nr. 25937/20.07.2020, prin care
se solicita aprobarea, prin hotararea consiliului local, a infiintarii societatii, precum si Dovada
privind disponibilitatea și rezervarea firmei inregistrata sub nr. 25995/2020, emisa de ORC de
pe langa Tribunalul Hunedoara;

În conformitate cu prevederile art.5 , art.7, art.17, art. 36 alin.(1), alin. (2) lit.”a”, art 45 din
Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si
cu prevederile art. 3, alin.2, art.42, alin.4, art.80, art.82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru pentru elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile
ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin (2), lit. a), alin. (3) lit. d) – e) , alin. (14) precum și de
prevederile atr.139 și prevederile art.196, alin (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. (1) Aprobă înființarea unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociați
Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani, Municipiul Lupeni, prin
Consiliul Local al Municipiului Lupeni , Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului
Vulcan, , Orașul Aninoasa, prin Consiliul Local al Orașului Aninoasa, Orașul Petrila, prin
Consiliul Local al Orașului Petrila, Orașul Uricani, prin Consiliul Local al Orașului Uricani si
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara.

(2) Denumirea societății este ”SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL
GREENLINE VALEA JIULUI” S.R.L, conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei.

(3) Sediul societății este în municipiul Petroșani, str. Gociu Nicușor, bl.23B, sc.2,
et. 1, ap. 23 județul Hunedoara, România.

(4) Domeniul principal de activitate al societății ”SOCIETATEA DE TRANSPORT
PUBLIC ZONAL GREENLINE VALEA JIULUI” S.R.L este transportul public local de călători.

(5) Capitalul social este de 7.000 lei.
(6) Capitalul social este divizat în 700 părţi sociale, în valoare nominală de 10 lei

fiecare parte, numerotate de la 1 la 700 inclusiv și aparțin celor șapte asociați astfel:
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a) 100 părţi sociale a câte 10 lei fiecare numerotate de la 1 la 100 reprezentând 1000 de
lei, reprezentând 14,2857% din capitalul social aparținând asociatului U.A.T Județul Hunedoara,
persoană juridică română de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Județean
Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara,
România.

b) 100 părţi sociale a câte 10 lei fiecare numerotate de la 101 la 200 reprezentând 1000
de lei, reprezentând 14,2858% din capitalul social aparținând asociatului U.A.T Municipiul
Vulcan, persoană juridică română de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local al
Municipiului Vulcan, cu sediul în Municipiul Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr. 31, jud. Hunedoara,
România.

c) 100 părţi sociale a câte 10 lei fiecare numerotate de la 201 la 300 reprezentând 1000
de lei, reprezentând 14,2857% din capitalul social aparținând asociatului U.A.T Municipiul
Lupeni, persoană juridică română de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local al
Municipiului Lupeni, cu sediul în Municipiul Lupeni, strada Revoluţiei, nr. 2, jud. Hunedoara,
România.

d) 100 părţi sociale a câte 10 lei fiecare numerotate de la 301 la 400 reprezentând 1000
de lei, reprezentând 14,2857% din capitalul social aparținând asociatului U.A.T Municipiul
Petroșani, persoană juridică română de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local
al Municipiului Petroșani, cu sediul în Municipiul Petroșani, strada 1 Decembrie 1918, nr. 93, jud.
Hunedoara, România.

e) 100 părţi sociale a câte 10 lei fiecare numerotate de la 401 la 500 reprezentând 1000
de lei, reprezentând 14,2857% din capitalul social aparținând asociatului U.A.T Orașul Aninoasa,
persoană juridică română de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local al Orașului
Aninoasa, cu sediul în Orașul Aninoasa, strada Libertății, nr. 85, jud. Hunedoara, România.

f) 100 părţi sociale a câte 10 lei fiecare numerotate de la 501 la 600 reprezentând 1000
de lei, reprezentând 14,2857% din capitalul social aparținând asociatului U.A.T Orașul Petrila,
persoană juridică română de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local al Orașului
Petrila, cu sediul în Orașul Petrila, strada Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara, România.

g) 100 părţi sociale a câte 10 lei fiecare numerotate de la 601 la 700 reprezentând 1000
de lei, reprezentând 14,2857% din capitalul social aparținând asociatului Orașul Uricani,
persoană juridică română de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local al Orașului
Uricani, cu sediul în Orașul Uricani, strada 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara, România.

(7) Asociații participă deplin atât la beneficii cât și la pierderi și răspund numai până la
concurența capitalului social subscris.

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv al societății ”SOCIETATEA DE TRANSPORT
PUBLIC ZONAL GREENLINE VALEA JIULUI” S.R.L, prevăzut în Anexa nr.1, care face parte
integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Petrosani la patrimoniul inițial, în
suma de 1000 de lei.

Art.4. Administrarea societății se va face de către domnul Onceriu Cezar Gabriel
cetățean român, născut la data de 01.09.1972 în Municipiul Botoșani jud. Botoșani, domiciliat
în Municipiul Petroșani, str. Gociu Nicușor, bl.23B, sc.2, et. 1, ap. 23, posesor al cărții de
identitate seria HD, nr. 562283 eliberată de SPCLEP Petroșani la data de 29.07.2011, cod
numeric personal 1720901072628, în calitate de administrator, având drepturi de reprezentare
şi administrare conform actului constitutiv, numit pentru un mandat de 6 luni.

Art.5. Cheltuielile necesare pentru înființarea societății ”SOCIETATEA DE
TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREENLINE VALEA JIULUI” S.R.L, se asigură din bugetul de
venituri şi cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal
Green Line Valea Jiului.

Art.6. Împuternicește pe Primarul municipiului Petrosani – dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi
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să semneze Actul constitutiv al societății „SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL
GREENLINE VALEA JIULUI” S.R.L, precum şi orice alte acte necesare înființării societății şi
înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în
numele și pe seama asociatului U.AT Municipiul Petrosani.

Art.7. Împuternicește pe d-na Turbureanu Nicoleta, cetățean român, căsătorită,
domiciliată în Orașul Aninoasa, str. Bănciloni, nr. 273, județul Hunedoara, născută la data de
03.06.1984, în municipiul Petroșani , județul Hunedoara, posesoare a cărții de identitate seria
HD, nr. 867988, eliberată de SPCLEP Aninoasa la data de 31.08.2017, cod numeric personal
2840603204485, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege în vederea îndeplinirii tuturor
formalităților de înmatriculare a societății și să deschidă contul de capital al societății
„SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREENLINE VALEA JIULUI” S.R.L.

Art.8. Prezenta va fi dusa la îndeplinire de către Primarul Municipiului Petrosani si
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Green Line Valea Jiului.

Art.9. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi conditiile
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Primarului
Municipiului Vulcan, Direcţiei Tehnice, Direcţiei economice, Consiliului Județean Hunedoara,
Consiliilor locale Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa, Uricani, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru transport public zonal Green Line Valea Jiului, se aduce la cunoştinţă
publică şi se transmite Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara.

Petroşani, 29.07.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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