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S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L
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RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII
Consiliului de Administraţie

baza

Societatea Regia Serv Transport SRL a fost înfiinţată şi îşi desfăşoară ~ctivitatea îr\
prevederi legale:
1

următoarelor

1

I

'

- Legea nr.51 /1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificălit~ 1
ulterioare;
- Legea nr.51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, cu modificări!~ ,
şi completările ulterioare;
·
·
', '
- Ordonanţa Guvernului nr.10/2020 pentru modificarea şi , completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local;
·
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa
cor~rativă a întreprinderilor;
,
- Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiarf ta
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale ,sur,it
1
actionari unici sau majoritari.
1,
I
şi completările

Prin Hotărârea nr.113/27.06.2019, Consiliul Local al oraşului Buftea a aprobat
asocierea oraşului Buftea cu comuna Corbeanca, în scopul înfiinţării unui operator de
transport public regional care să opereze conform Planului de Mobilitate Urbană.
Această societate de transport a fost necesară în contextul dezvo~tării
durabile a zonei din 'c are fac parte cele două localităţi şi asigurării unui transport public
de persoane în condiţii normate de călătorie, cu un grad corespunzător de co'n fort.
,
Ca urmare a voinţei celor două autorităţi deliberative, prin Hotărârea nr.
123/15.07.2019 emisă
de Consiliul Local al orasului
Buftea si
Hotărârea nr.35/19.07.2019
r
'
•
I
emisă de Consiliul Local al comunei Corbeanca, a luat fiinţă Societatea Regio Serv
Transport S.R.L., având ca obiect principal de activitate transportul urban de călători. ,
Prin contractul de mandat, administratorii societăţii au următoarele atribuţii:
- întocmesc proiectul programului de activitate şi proiectul de b~t al
societăţii pe anul următor şi le supun aprobării Adunării Generale a Asociaţilor;
- angajează personalul pe baza contractelor individuale de muncă şi îl
concediază, stabilesc drepturile şi obligaţiile acestuia;
- aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi ale societăţii;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- -

-

-

-

întocmesc raportul administratorului (consiliului de administraţie) cu privire la
activitatea societăţii, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul
precedent;
calculează şi certifică realitatea dividendelor;
exercită controlul operativ al societăţii, răspund de buna administrare şi
pentru integritatea patrimoniului societăţii;
rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală a Asodatilor, potrivit
legii şi conform Actului Constitutiv;
duc la îndeplinire deciziile Adunării Generale a Asodatilor, obiectivele şi
criteriile de performanţă ale societăţii;
aprobă organigrama societăţii, regulamentele interne de organizare şi operare
ale societăţii, regulile profesionale şi liniile de conducere ale personalului, ca
şi procedurile interne;
convoacă Adunarea Generală a Asociatilor cel puţin o dată pe an sau ori de
câte ori este necesar.

Societatea Regio Serv Transport SRL este administrată în sistem unitar de către
Consiliul de Administraţie iar numirea membrilor acestuia se face de către Adunarea
generală a Asocialilor şi sunt selectaţi în baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Potrivit prevederilor Actului Constitutiv, membrii Consiliului de Administraţie sunt
numiţi pentru un mandat de 4 ani şi are următoarea componenţă:
- Zigmund Alexandru Cristian - membru şi preşedinte
- Balea Vasile Adrian - membru
- Vitan Constantin Cristian - membru
Convocarea şedinţelor C.A. s-a făcut după consultarea cu fiecare membru iar
ordinea de zi propusă şi materialele aferente au fost transmise cu cel puţin o zi înainte de
data fixată pentru şedinţă. La şedinţele Consiliului de Adminstraţie prezenţa membrilor a
fost integrală.
Astfel, prin decizia nr.3 din 10.09.2019, Consiliul de Administraţie a aprobat în
unanimitate organigrama, ştatul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale
societătii.

· De asemenea, în vederea demarării activităţii SC Regio Serv Transport SRL,
Consiliul de Administraţie a aprobat în şedinţa din data de 01.10.2019, deschiderea unui
punct de lucru în locaţia din str. Pepinierei nr. 7 din oraşul Buftea, locaţie în care societatea
îsi desfăsoară efectiv activitatea de transport public de persoane.
·
· Întrucât societatea nu poate funcţiona fără cont într-o bancă, Consiliul de
Administraţie a aprobat în unanimitate în şedinţa din 29.09.2019, deschiderea unui cont de
salarii, validarea specimenelor de semnătura în relaţia cu banca şi reprezentarea societăţii
în raport cu BRD.
În baza raportului de activitate managerială, întocmit de directorul general al
societăţii, domnul Stoia Cristian, a fost întocmit un proiect de buget de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2019, în baza căruia a fost aprobat un împrumut temporar în sumă
de 300.000 le1 de la UAT Buftea, împrumut ce a fost aprobat prin HCL Buftea
nr.184/30.09.2019.

. . To~ în aceeaşi perioadă au fost încheiate si aprobate în sedintele Consiliului de
Ad mimstratie
·
. .
_, angaJarea personalului şi mcheierea contractelor de prestări servicii după
cum unneaza:
·
A

•

•

•

•

contract de furnizare telefonie mobilă si date mobile·
contract de service·
'
'
' combustibil·
contract de furnizare
- contract de instructaj SSM si PSI· '
- contract de lucrări branşa~ent ~pă şi canal;
contract spălătorie auto.
,
T~ate aceste demersuri au fost condiţii absolut obligatorii în vederea încheierii
~on~ract~lui de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători ce urma să
fie mcheiat cu Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară de Transport Public Bucuresti -
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'

.
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în__tr~cât se~narea ~onn:actului de_~elegare de gestiune cu ADITPBI a fps~ ,
amanata pana la obţinerea aVJzului de la Consiliul Concurentei, a fost necesară luarea unor
~ă~uri în _acest sens începând cu 01.12.2019 printre care ş/ aprobarea cererii de concedi'iJ
fara plata a directorului general şi delegarea atributiilor acestuia către Consiliul ' de
Administraţie.
.
·
1
A

_

În sedinţa CA din data de 24.06.2020 au fost dezbătute si aprobate situatiile
financiar: înregistrate în contabilitatea SC Regio Serv Transport SRL, a't erente,anului 2019.'
ln aceeaşi sedinţă, preşedintele Consiliului de Administraţie, d-nul Zigmund
Cristian a propus celorlalţi membri CA renunţarea la indemnizaţia primită începând cu data
01.06.2020 şi convocarea Adunării Generale a Asociaţilor. Măsura a fost supusă la vot şi
aprobată în unanimitate de membrii CA.
'
'i ,
Şedinţa din data de 30.03.2021 a avut pe ordinea de zi dezbaterea situaţiilor
financiare aferente anului 2020 - bilantul contabil, contul de profit si pierderi si celelalte
situaţii financiare aferente anului 2020 şi convocarea Adunării Generale a Asocia~lor. ' ,
Având în vedere că la data de 14.05.2021 a fost semnat Contractul 'de delegare a
gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea Bucureşti-Ilfov; . de
urgenţă, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 15.05.2021 operatorul Regio Serv
Transport a început să opereze cele două trasee din interiorul localitaţii Buftea, respectiv
1
1
R462 si R466 pe traseul Buftea-Remat.
· în urma discuţiilor purtate de către reprezentanţii Primariei Buftea, Primariei
Chitila si Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucuresti Ilfov,
s-a ajuns la un . acord prin care operatorul Regio Serv Transport îşi 1 prelungeşte trasţul
liniilor R462 respectiv R466 până la Primaria Chitila, folosind 3 staţii de urcare/coborâte pe
semicursă aferente liniilor operate de către operatorul Ecotrans STCM, începând cu data de
24.05.2021 , asigurându-se astfel interconectarea transportului public de călători între cele
două localităţi.
, '
'1 _ 1 •
Astfel' în sedinta CA din data de 06.05.2021 au fost aprobate unele n;iasun
necesare demarării activitătii societătii , cum ar fi :
- încetarea dispoziţiilor Deciziei nr.6/02.07.2020 a Consiliului de Administraţie
privind renunţarea la indemnizaţia de membru în Consiliul de Administraţi~ pe
o perioadă nedeterminată si reînceperea activităţii din data de 11.05.2021;
- aprobarea cererii de încetare a concediului fără pla~ a domnului '. Sl_?i~
Theodor Cristian, în calitate , de director general şt mceper-ea aetivtaţ11
începând cu data de 11.05.2021.
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Analizarea si aprofundarea situaţiilor financiare anuale aferente perioadei de
mandat 2019 - 2021 este prezentată în extras în tabelul de mai jos, astf~l:
'
I
Nr.
DETALII
PERIOADA MANDAT
Crt.
2021
2020
2019
(TRIM.I)
1
VENITURI
ALTE VENITURI
o
15
22
I

2

CHELTUIELI

o

o

o

SALARII

106.712

7.885

655

MATERIALE

12. 919
3.433

o

o
o
o

TOTAL GENERAL

COMBUSTIBIL

ENERGIE SI APA
SERV.TERTI
(PAZ.A,
REPARATU)
'

3

TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL
perioada MANDAT

REZULTAT

FINANCIAR

I

o

o
o

85.938

105.555

-45.948

-209.002
-208.987

-113-440
-113.418

--46.603
- 46.603

'

'
I

'1

I

'

I

'

•

I

.

I

'1

I

ln exercitarea atribuţiilor prevăzute de Codul administrativ aprobat prin Ordona'nţa
de urgenţă nr.57 /2019, potrivit cărora Consiliul Local administrează domeniul public şi
privat al oraşului , asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice la nivel local
şi exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile ' şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi, pentru buna desfăşurare a activită~ii
societăţii se impune adoptarea unei hotărâri a consiliului local în sensul prelungirii
mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie al Se Regio Serv Transport SRL începâ~d
cu data de 15.07.2021,.

Preşedintele

ZIGMUND

L

Consiliului e administraţie,
NORU
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I
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I
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Membru Consiliu de administraţie,
VITAN CONSTANTIN CRISTIAN

IJ

I
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I

Membru Consiliu de administraţie,
BALEA VASILE ADRIAN
'
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ROMÂNIA
ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
Piaţo Mihai Eminescu nr. 1, Tel : 031-8241231 Fax: 031 -8241238
E-ma ii : contact@primaria buftea . ro
Web: www.primariabuftea.ro
JUDEŢUL

r. 14898/27.07 .2021
Proces verbal
Comisia de selecţie a candidaţilor la reînnoirea mandatului pentru funcţia de membri în
Consiliul de administraţie al S.C. Regia Serv Transport S.R.L., constituită prin Hotărârea nr.
86 din 30 iun ie 2021 a Consiliului local al oraşului Buftea, în următoarea componenţă:
Barbu Dorel - Inspector Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat.
Romanescu Constantin - Consilier local
Costache Marin - Consilier local
s-a întrunit astăzi 27 iulie 2021 orele 10,00 la sediul Primăriei oraşului Buftea pentru
verificarea dosarelor depuse de administratorii în funcţie , în vederea reînnoirii mandatelor
I

în Consiliul de administraţie al S.C. Regia Serv Transport S.R.L. care au expirat la data de
14.07.2021.
Avân d în vedere :
'1

Termenele si documente procedurale necesare evaluării administratorilor la S.C..
'

I

I

Regia Serv Transport S.R.L. , prevăzute în anexa la Hotărârea nr. 86 din 30 iunie 2021
1

a Consiliului local Buftea

'

$- cererile de reînnoire ale actualilor membri în Consiliul de Administratie înregistrate la

'

'

Primăria oraşului

_

Buftea :

Cererea domnului Zigmund Alexandru -Cristian, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu
nr.12472/23.06.2021 prin care solicită reînnoirea mandatului de administrator;
'

, ,

I

Cererea domnului Balea Vasile-Adrian , înregistrată la Primăria or~şului Buftea ~u ' nr.
12473/23.06.2021 prin care solicită reînnoirea mandatului de administrator;
Cererea domnului Vitan Constantin-Cristian , înregistrată la Primăria oraşului Buftea ~u
nr. 12474/23.06.2021 prin care solicită reînnoirea mandatului de administ~ator;
I

I

prevederile art. 28 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1091, 201 ~, ,

„

'1

I

coroborate cu ale cu:
I
art. 45 din Normele metodologice pentru stabilirea crltertllor de selecţie precu'm ,~i a
I

altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guv~rnului
nr. 109/2011, aprobate prin

Hotărârea

Guvernului nr. 7221i016, ;potrivit
I

I

căro,ra
I

mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atril;,uţiile,
poate fi reînnoit, la cerere, în urma unei evaluări.

Comisia, a procedat la verificarea documentelor depuse la dosar de administratorii ,în
funcţie care au solicitat reînnoirea mandatelor de administrator şi constată că nu este crazul
1

pentru completarea acestora, motiv pentru care se propune ca în cadrul aceleeaşi şedin,ţe să
I

l

se realizeze şi evaluarea activităţii pe perioada mandatului membrilor ~onsiliuluj de

administraţie. Rapoartele de activitate întocmite în conformitate cu prevederile art. 1°' pct.
!
'

în~oţite

t

22 din HG nr. 722/2016,

'
1

cererea de reînnoire a mandatelor.

!

j
i
i

!

i
I

I
I
I

I

I

de documentele justificative au fost depuse odat~ cu
, ·
I

Se

I

procedează la evaluarea dosarului depus de domnul Zigmund Alexandru-Crist1a~:

Domnul Zigmund Alexandru-Cristian , a solicitat reînnoirea mandatului de administr,a tor,
conform cererii înregistrată la Primăria orasului Buftea cu nr. 12472/23.06.2021. Ca anexă la
'

I

I

!

cerere, a fost depus raportul de activitate pe perioada mandatului, respectiv 2019-2021 ,
situaţiile financiare ale societăţii pentru perioada 2019-2021 şi rapoartele administratorilor

aferente situaţiilor financiare pentn I perioada 2019-2021 .
Din analizarea dosarului depus de domnul Zigmund Alexandru-Cristian, Comisia

consta tă: că
1

I

administratorul în funcţie şi-a î ndeplinit în mod corespunzător mandatul, motiv pentru car~
va propune reînnoirea mandatului pe o perioadă de 4 ani.
'1

I

I

t

Se procedează la evaluarea dosarului depus de domnul Balea Vasile-Adrian:
1

l

Domnul Balea Vasile-Adrian, a solicitat reînnoirea mandatului de administrator, co,nf9rm
I

cererii înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 12473/23.06.2021. Ca anexă la cerere,
a fost depus raportul de activitate pe perioada mandatului, respectiv 2019-:Zo21,

sit1.:1aţiile

I

I

financiare ale societăţii pentru perioada 2019-2021, şi rapoartele administratorilor af~rente
situaţiilor

financiare pentru perioada 2019-2021.

Din analizarea dosarului depus de domnul Balea Vasile-Adrian, Comisia constată ' că
.,,

I

I

administratorul în functie si-a îndeplinit în mod corespunzător mandatul, motiv pentru care
'

'

I

I

va propune reînnoirea mandatului p2 o perioadă de 4 ani.

Se procedează la evaluarea dosarului depus de domnul Vitan Constantin-Cristian:

,

I

I

Domnul Vitan Constantian-Cristian, a solicitat reînnoirea mandatului dEl administrator,
I

I

I

conform cererii înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 12474/23.06.2021. Ca a~eţă la
cerere, a fost depus raportul de activitate pe perioada mandatului, respectiv 2019-2021,
situaţiile financiare ale societăţii pentru perioada

aferent

situaţiei

2019-2021 şi raportul administratorilor

financiare pentru perioada 2019-2021

I

'

Din analizar a dos rului depus de domnul Vitan Constantin-Cristian, Comisia constată că
administratorul în funcţie şi - a îndeplinit în mod corespunzător mandatul, motiv pentru care
va propune reînnoirea mandatului pe o perioadă de 4 ani.
I

'

I

Comisia de selecţie desemnată prin HCL nr. 86/30.06.2021 a

evaluat activitatea

membrilor consiliului de administratie care au s~licitat reînnoirea mandatului si a constatat
'

'

'

c ă administratorii în funcţie şi -:111 îndeplinit mandatul, motiv pentru care se propune

reînnoirea mandatelor pentru următorii membri în Consiliul de adminis'traţie al S.C. Regio
Serv Transport S.R.L. , societate la care oraşul Buftea este asociat unic:
Dl. Zigmund Alexandru-Cristian;
-

Dl. Balea Vasile-Adrian;
Dl. Vitan Constantin-Cristian;
Raportul de evaluare cu propunerea de reînnoire a mandatelor pentru o perioadă de 4

ani care se va întocmi în acest sens, va fi înaintat Autoritătii Publice Tutelare spre aprobare
şi reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie al

S.C. Regia,' Serv
I

Transport S.R.L.
Comisia:

,

'1

I

'1

I

I

Barbu Dorel - Inspector Compartimentul Re,s~u,rs~e·
Umane, Protecţia Muncii, Secretari~t.
1

Romanescu Constantin - Consilier local
Costache Marian - Consilier local

1,

I

I

I

1

I

'/

I

I

I

'•

I

(

~- -

'

ROMÂNIA
ILFOV

i

JUDEŢ

CONSIUUL LOCAL N.. ORAŞ\Jt.UI BUFTEA

/

REGISTRAT\J~qENERAlA
NR.
.:/::,
ZIUA ~
LUNA~ ANUL ~..U

ROMÂNIA
ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
Piaţa Mihai Eminescu nr . 1, Tel: 031 -8241231 Fax: 031-8241238
E-mail : contact@primariabuftea.ro Web : www.primariabuftea.ro
JUDEŢUL

RAPORT DE EVALUARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. REGIO
SERV TRANSPORT S. R. L.

I.

COMISIA DE

SELECŢIE

Prin Hotărârea Consiliului Local al orasul ui Buftea nr. 86 / 30 . 06.2021 a fost stabilită
următoarea componenţă a Comisiei de ~elecţie în vederea evaluării administratorilor În
funcţie la S.C. Regio Serv Tra nsport S.R.L. care au depus în termen cerere de reînnoire a
mandatului:

Barbu Dorel · Inspector Compartimentul
Secretariat;
Romanescu Constantin - Consilier local
Costache Marin · Consilier local

11.

Resurse

Umane,

Pro tecţia

Muncii,
I

ADMINISTRATORII CARE AU SOLICITAT REÎNNOIREA MANDATULUI ,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (7) , din Ordonanţa de Urgen ţă a Guvernului
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporat ivă a întreprinderilor publice, ale art. 45 din
Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie precum şi a altor măsuri
necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, ,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, au depus cereri de reînnoire a'
mandatului însoţite de rapoartele de activitate, următorii administratori în funcţie:
• Dl. Zigmund Alexandru-Cristian · cererea înregi st rată la Primăria orasului Buftea
cu nr. 12472/23.06.2021; ·
·
■ Dl. Balea Vasile - cererea înregistrată la Pri măria oraşului Buftea cu nr.
,
12473/23 .06.2021;
• Dl. Vitan Constantin-Cristian · cererea înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu
nr. 12474/23.06.2021;

III.

ASPECTE

GENERALE/COMPETENŢE

Potrivit competenţe lor stabilite prin art. 3 pct. 2 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare, Aut~ritatea publică tutelară propune în numel1e
unit~ţ(i adr:iinistrativ -teritoriale candidaţii pentru funcţiile de membri ' ai consiliului de
adm1mstraţ1e , monitorizează si evaluează performanta consiliului de administratie pentru
a asigura în numele unităţii administrativ-teritoriale a~tionar, că sunt respectate principiile
de eficienţă economică şi profitabilitate în functionare~ societătii.
Competenţa reînnoirii mandatelor membri lor Consiliului . de Administratie revine
1
Asociaţilor, astfel cum reiese din următoarele prevederi legale şi statutare, :
·
• art . 194 lit. b) din Lege a nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale , r~publicată ,
cu modificările şi completările ulterioare ;
art. 29 alin. (1) din OUG nr . 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
î ntreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
,
• art. 4.1. din Actul constitutiv al S.C. Regio Serv Transport S.R.L., potrivit căruia
1
asociatul unic numeşte şi revocă membrii consiliului de administraţie;,
,
art. 5.2 . din Actul constitutiv al S.C. Regio Serv Transport S.R.L. potrivit căruia
mandatul membrilor Consiliului de Administraţie este valabil şi produce efecte
juridice pe o perioadă de 4 ani de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii ;
art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă q
întreprinderilor publice, cu modifi c ările şi completările ulterioare, potrivit
căruia mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător
atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

'

1

,

0

IV.

1

,

,

PREZENT ARE

S.C. Regia Serv Transport S. R.L. a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr.
123 / 15.07.2019 ca operator de transport regional pe teritoriul unităţii administrativ
teritoriale oraş Buftea şi al _unităţii administrativ teritoriale comuna Corbea,nca.

1
,

Prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 113/27.06.2019 a fost aprobată asocierec1i

1

unităţii administrativ teritoriale ora ş Buftea cu unitatea administrativ teritorială comuna, ,
Corbeanca, în scopul înfiinţării unui Ope rator de Transport Public Regional ·care să opereze, ,
conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă . Obiectul principal de activitate al 1
societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călători cod CAEN 4931.
,
ln vederea asigurării sediului social al societăţii Regia Serv Transport S.R.L. a fost

,

1

aprobată darea în folosinţă gratuită pe o perioadă nelimitată a spaţiului situat în clădirea 1
Primăriei oraşului Buftea , Pi 9 ţa Mihai Eminescu nr . 1, etaj 3, camera E21 O şi înfiinţarea

unui punct de lucru în

oraşul

Buftea str. Pepinierei nr. 7, în vederea amenajerii unui garaj

1

pe ntru autovehicule .
Societatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 3 membri, ,
1
persoane fizice. Mandatul acestora este de 4 ani , cu excepţia administratorilor numiţi prin ,
Actul Constitutiv, al căror mandat iniţial este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii potrivit'
legislaţiei apli cabile. Consiliul de administraţie coordonează întreaga activitate a'
societăţii, asigură repreze ntarea acesteia în raporturile cu terţii, angajează patrimonial'
societatea în limitele prevă~ute de lege şi de Actul constitutiv şi are drept de semnătură în 1

'

bancă

•

I

I

1

i

'

•

I

I

.
ln conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 , ,
pnn Hotărârea Consiliului Local al orasului Buftea nr. 123 /1 5.07 .2019 si Hotărârea
Consiliului Local al comunei Corbeanca nr.'35/ 19.07.2019 au fost nominali,zaţi '31 membri îh '
consiliul de administraţi e al S.C. Regio Serv Transport S.R.L, după cum urmează:
',
domnul Zigmund Alexandru-Cristian ( H.C.L. nr. 123/15.07.2019);
1 1
domnul Balea Vasile Adrian ( H.C.L. nr. 123/15.07.2019);
1
- domnul Vitan Constantin-Cristian ( H.C.L. nr. 35/19.07.2019); ,
1
,
1
Mandatul membrilor consiliului de administratie a fost încheiat la data de 11
iulie 2021.
'
'
În anul 2019, Consiliul de Administraţie al S.C. Regio Serv Transport S.R.L. a avut un
număr _total de 4 (patru) şedinţe , finalizate prin emiterea unui număr de 10 decizii.
,
ln anul 2020, Consiliul de Administraţie al S.C. Regio Serv Transport S.R. L. a avuţ
un număr total de 4 (patru) sedinte , finali zate prin emiterea unui numă r de 7 decizii.
, ,
. În anul 2021 Consiliul ·de Administraţie al S. C. Regi o Serv Transport S. R. L. , a avut UQ ,
număr.total de 3 (trei) şedinţe, fina lizate prin emiterea unui număr de 8 decizii. 1
ln ceea ce priveşte activitatea S. C. Regi o Serv Transport S. R. L în perioada cuprinsă '
1
între data înfi inţări i (2019) şi mai 2021 , facem precizarea că aceasta nu a putut fi '
demarată întrucât era absolut necesară semnarea Contractului de delegare a gestiunii,
servicului public de transport local de că l ători cu Asociatia de Dezvoltare lnteroomunitara
1
pe htru Transport Public Bucureşti - Ilfov, iar finaliza rea Contractului era conditionată de
primirea Avizului de la Consiliul Concurenţei.
,
'
Referitor la situaţiile financiare ale Societăţii pentru anii 2019 -2021, au fost depusei
•de către membrii consiliului de administraţie , următoarele hotărâri însoţite de situaţiile, '
financiare aferente, şi de rapoartele administratorilor:
•1 ,
H otărârea Consiliului Local Buftea nr. 183 / 30.09.2029 privind aprobarea
,
bugetului de venituri si, c he ltuieli pe anul 2019 al S.C. Regio Serv ,Transport 'I ,
S.R.L.
'
I
Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 102131 .07 .2020 privind aprobarea', '
situatiilor financiare anuale ale S.C. Regio Serv Transport S.R.L.
pentru1,
1
1
exer~itiul fina'nciar,201 9;
1
Hotărârea Consiliului Local Buftea , nr. 73/26.05.2021 privind aprobarea, 1
situatiilor financiare anuale ale S.C. Regio Serv Transport S.R.L.
pentru '
exer~itiul financiar 2020;
.
,
_ Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 100/30.06.2021 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Regio ' Serv Transport
S.R.L.;
V.

PROPUNERI

Comisi a de selectie desemnată prin HCL nr. 86/30.06.2021 a evaluat activitatea
me mbrilor consiliului · de administraţie care au solicitat reînnoirea m~ndatului şi a
constatat că administratorii în funcţie şi-au îndeplinit în mod corespunzator mandatul, ,
motiv pentru care se propune reînnoirea mandatelor pentru următorii membri în Consiliul
de administratie al S.C. Regio Serv Transport 5.R.L:
Dl. Zig~und Alexandru-Cristian;
Dl. Balea Vasile;
- Dl. Vitan Constanti~-Cristian;
'r

'I

I

Având în vedere cele sus mentionate, prezentul raport de evaluare va fi înaintat
Autorităţii Publice Tutelare spre aprobare şi reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului
de Administraţie al S. C. Regio Serv Transport S. R. L
COMISIA DE SELECŢIE,

Barbu Dorei - lnspecto_'J)>mpartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii,'
Secretariat; ~~
(: /,
,
,
Romanescu Constantin - Consilier local
(,,~
h .
.
,
Costache Marin - Consilier local
~ '1-! Y
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