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URBAN SERV S.A. 
BOTOŞANI 

('8.9-6- ';305 .9~/:J
Nr / ~.(. 

CĂTRE, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILUI BOTOŞANI 

Piaţa Revoluţiei nr. 1, Botoşani , 
iN ATENŢIA: 

reprezentanţilor desemnaţi in Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea 
Urban Serv SA 

- domnului Ioan BRĂNZEI
 
- domnului Vasile CHIRU
 

Consiliul de Administraţie al URBAN SERV SA, cu sediul in Botoşani, str. 1 Decembrie 
nr. 19, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J07/272/1998, in baza ari. 117 alin. 
(4) şi ari. 121 din Legea nr. 3111990, republicată şi modificată - convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARI LOR, in ziua de 31.05.2017 ora 123°, la sediul 
administrativ din str. 1 Decembrie nr. 19, Botoşani, 

Anexăm:-	 Convocatorul şi Ordinea de zi;
 
- Materialele aferente ordinei de zi.
 

in situaţia in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, se va convoca a doua şedinţă AGOA cu aceiaşi ordine de zi in data de 
06.06.2017 ora 12:30, in acelaşi loc. 



URBAN SERV S.A. 
BOTOŞANI 

CONVOCATOR 
~OO l:!oS..2oIlNr I . 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societăţl URBAN SERV SA Botoşani, cu sediul În 
strada 1 Decembrie nr.19, convoacă In temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, 

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor pentru data de 31 mai 2017, ora 12:30 la 
sediul societăţii URBAN SERV SA din strada 1 Decembrie, nr.19, Botoşani şi va avea 
următoarea 

Ordine de zi: 
Art.1. 

Aprobarea majorarării liniei de creditare, contractată cu Banca Transilvania, de la 
2.000.000 lei la 2.500.000 lei, cu menţinerea În gaj a aceloraşi bunuri imobile şi mobile din 
patrimoniul societăţii, respectiv sediul secundar "baza de salubrizare" din B-dul Mihai 
Eminescu nr, 191, sediul social din str. 1 Decembrie nr.19 Botoşani, a terenurilor aferente şi 

ipoteca mobiliară asupra încasărilor şi soldul contului curent şi subconturilor deschise de 
societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botoşani la valoarea necesarului de garantat; 
Art.2. 

Aprobarea prelungirii valabiiităţii liniei de creditare majorată pentru o perioadă de încă 1 
an, respectiv semestrul al II-lea al anului 2017 şi a semestrului I al anului 2018, păstrănd 

aceleaşi garanţii constituite, respectiv: Baza de salubrizare din Bulevardul Mihai Eminescu 
nr.191, Sediul social al societăţii, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoşani, cu terenurile 
aferente, ipoteca mobiliară asupra Incasărilor şi soldului contului curent şi subconturilor 
deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoşani, la valoarea 
necesarului de garantat. 
Art.3. 

Aprobarea împuternicirii directorului general al Urban Serv SA Botoşani - ing. Simion 
DRELCIUC şi a directorului economic - ec. Camelia ŞUŞTER pentru a semna, în numele şi 

pe seama societăţii, documentele aferente majorării şi prelungirii liniei de creditare cu Banca 
Transilvania, inclusiv actele adiţionale aferente contractelor de credit şi ipotecă. 

Art.4. 
Analiza obiecţiunllor la contractul de mandat al administratorilor societăţii URBAN SERV 

SA Botoşani, conform adresei Inregistrată la URBAN SERV SA cu nr.5276/28.04.2017 şi la 
Consiliul Local cu nr.379/28.04.2017 anexată. 

Art.5. 
Semnarea contractelor de mandat ale administratorilor societăţii URBAN SERV SA 

Botoşani, avand in vedere oblecţiunile solicitate. 
Art.6. 

Analiza solicitării societăţii către Consiliul Local Botoşani, privind returnarea sumelor 
cuvenite, confonn repartizării profitului pe anul 2016 şi a redeventelor virate pe anul 2017, ca 
sume ce vor fi utilizate În realizarea de investiţii sau ca sume ce vor majora capitalul social. 
Art.7. 

stabilirea indemnizaţiei administratorilor, conform O.U.G. nr.109/2011 şi a cheltuielilor cu 
diurna privind deplasările interne ale administratorilor. 

In situaţia În care la prima convocare nu se va lntrunl cvorumul pentru Adunarea
 
Generală Extraordinară a Acţlonarilor, se va convoca a doua şedinţă AGEA cu aceeaşi
 

ordine de zi În data de 06.06.2017 ora 12:30, In acelaşi loc.
 

Botoşani 18.05.2017
 
Preşedinte Consiliu de Administraţie URBAN SERV SA
 

Dr.lng. Ion SORICI
 

~ ţ\~~~J:;~i]
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Avizat 
Director general 

DRELC;P0~ 

Subsemnata, Camelia Suster, director economic la Urban Serv SA Botoşani, prin 
prezenta solicit Consiliului de Administraţie avizul pentru: 

- majorarea liniei de creditare de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei, avand in .
 
vedere faptul ca in luna iunie i017 urmeaza sa fie semnat Contractul de delegare a
 
serviciului de colectare-transport deseuri zona IV Botoşani pentru care este necesara
 
îndeplinirea condiţiei privind asigurarea cash-flow pentru primul an de funcţionare in suma de
 
1.512.600 lei iar din actuala linie de creditare de 2.000.000 lei suma de 390.000 lei este
 
blocata pentru garantia de buna plata in favoarea SC DIASIL SRL .
 

- prelungirea valabilitatii liniei de creditare majorata pentru perioada
 
semestrului al II-lea al anului 2017 şi a semestrului I al anului 2018, pastrand aceleasi
 
garantii constituite respectiv Baza de Salubrizare Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr.
 
17, Sediul Administrativ al societatii din strada 1 Decembrie nr.19, cu terenurile aferente,
 
ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si subconturilor deschise de
 
societate la Banca Transilvania SA Sucursala Botosani, la valoarea necesarului de
 
garantat.
 

Bunurile imobile din patrimoniul societatii respectiv, Baza de Salubrizare Auto, Sediul 
Administrativ al societatii. cesiunea asupra creantelor prezente si viitoare si soldul contului 
curent deschis de socetatea noastra la Bancii Transilvania Sucursala Botosani gajate 
pentru linia de credit de 2.000.000 lei sunt suficiente si pentru majorarea linie de creditare la 
valoarea de 2.500.000 lei. 

Avand in vedere ca actuala linie de creditare este incheiata cu Banca Transilvania 

sucursala botosani si tinand cont de buna colaborare cu Banca Transilvania sucursala 

Botosani inca din anul 2010 ,prin acordarea de facilitati la comisioanele aferente operatiunilor 

de incasari si plati pe transe, la comisioanele de gestionare lunara. Ia comisioanele de 

prelungire, la scrisorile emise pentru participare la licitatiile fara ipotecare sau constituire de 

garantii suplimentare, precum si la evitarea unor costuri suplimentare de refinantare 



reprezentand comisionul de acordare a creditului . comisioanele si onorariile notariale ,cat si 

cele de evaluare a bunurilor gajate . propun incheierea cu Banca Transilvania SA a unui Act 

Aditional pentru prelungirea si majorarea linie de creditare la valoarea de 2.500.000 lei. 

Propun imputernicirea directorului general al societatii Urban Serv SA Botosani 

ing.Simion Drelciuc si a directorului economic - ee Suster Camelia pentru a semna actul 

aditional de majorare si prelungire a liniei de credit. 

Solicit aprobarea convocarii de indata a Adunarii Generale a Actionarilor In baza 

art.117 alin (4) si art.121 din legea nr.31/1990. pentru aprobarea majorarii si prelungirii liniei 

de creditare. 

Fata de cele prezentate mai sus rog analizati si dispuneti. 

DIRECTOR ECONOMIC, 

cameld;uşTER 
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HOTĂRÂREAnr. 45/18 mai 2017 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii URBAN SERV SA, desemnat de 
Adunarea Generală a Acţionarilor cu Hotărărea nr. 2 din 09.03.2017, întrunit în şedinţă 

extraordinară' în data de 18 mai 2017 ora 12:00 la convocarea preşedintelui Consiliului de 
Administraţie, in temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societăţii Urban 
Serv SA, respectând condiţiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere: 

- având în vedere referatul nr.6125/17.05.2017; 
- analiza şi dezbaterile din cadrul şedinţei; 

- faptul că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de 
Administraţie, fiind astfel îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea ei; 

- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru, având in vedere 
împuternicirea doamnei Mioara JURGIU către domnul Cezar NICUŢĂ pentru exprimarea 
votului; 

Hotărăşte: 

Art1. 
Avizează majorarea liniei de creditare de la 2.000.000Iei la 2.500.000 lei, contractată 

cu Banca Transilvania, pentru perioada semestrul II al anului 2016 şi semestrul I al anului 
2017, cu menţinerea în gaj a aceloraşi bunuri imobile şi mobile din patrimoniul societăţii, 

respectiv sediul secundar "baza de salubrizare" din B-dul Mihai Eminescu nr. 191, sediul 
social din str. 1 Decembrie nr.19 Botoşani, a terenurilor aferente şi ipoteca mobiliară asupra 
încasărilor şi soldul contului curent şi subconturilor deschise de societate la Banca 
Transilvania S.A. Sucursala Botoşani la valoarea necesarului de garantat; 
Art 2. 

Prelungirea valabilităţii liniei de creditare majorată pentru perioada semestrului al 11
lea al anului 2017 şi a semestrului I al anului 2018, păstrând aceleaşi garanţii constituite, 
respectiv:Baza de salubrizare Auto din Bulevardul Mihai Eminescu nr.17, Sediul 
Administrativ al societăţii, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoşani, cu terenurile aferente, 
ipoteca mobiliară asupra incasărilor şi soldului contului curent şi subconturilor deschise de 
societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoşani, la valoarea necesarului de 
garantat. 
Art.3. 

Avizează imputernicirea directorului general al Urban Serv SA Botoşani - ing. Simion 
DRELCIUC şi a directorului economic - ec. Camelia ŞUŞTER pentru efectuarea tuturor 
operatiunilor bancare şi a tranzactiilor aferente, prin angajarea patrimonială a societăţii, in vederea 
aducerii la indeplinire a prezentei hotărâri, aceştia având imputernicirea pentru a semna, in numele 
şi pe seama societăţii, documentaţia aferentă creditelor, inclusiv actele adiţionale aferente 
contractelor de credit şi ipotecă. 

Art.4. 
Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru; 

Art.6. 
Hotărârea se transmite la :
 

Director General
 
Director Economic
 



HOTĂRÂREA nr. 50/18 mai 2017 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii URBAN SERV SA, desemnat de Adunarea 
Generală a Acţionarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, Intrunit In şedinţă ordinară In data de 
18 mai 2017 la convocarea preşedintelui Consiliului de Administraţie In temeiul prevederilor art.18 
din Actul constitutiv actualizat al societăţii Urban Serv SA, respectând condiţiile formale de 
adoptare a hotărârii, având In vedere: 

- analiza şi dezbaterile din cadrul şedinţei; 

- faptul că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de 
Administraţie, fiind astfel Indeplinite condiţiile legale pentru ţinerea ei; 

- Imputernicirea rnregistrată sub nr. 6167/17.05.2017 prin care doamna Mioara JURGIU, In 
conformitate cu art. 7 alin (1) şi (2) din R.O.F. al CA, n Imputemiceşte cu votul dumneaei pe 
domnul Cezar NICUŢĂ pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi; 

-rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru; 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. 
Împutemiceşte directorul general, ing.Simion DRELCIUC, directorul economic, ec.Camella 

ŞUŞTER şi şef Compartiment Juridic, jur.luliana GHEORGHIU, să semneze contractul de delegare 
a serviciului de colectare-transport zona IV Botoşani; 

Art.2. 
Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru; 

Art. 3. Prezenta se transmite la: 

Director General
 
Director Economic
 

Botoşani, 18.05.2017 
Preşedinte Consiliu de Administraţie 

Dr. ing. Ion SORICI 

, 1"~·' t',-; 



CONSILIUL OEADMINISTRATiE 
AL SOClED\Tll URBAN SERV S.i\. 

str. I Decembrie nr. 19 
ROTOSANf J.:J-. ,;;,6;'·1't.L, ny' 'i i "" -ri .Nr"-><Tl;j !'~··Je.-:::t~r_.~__.LO )7 .~ f " 

r 

CĂTRE, 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

str. Piaţa Revoluţiei. nr. I 

Va Înaintam obiect-unile la contractul de mandat al administratorilor 
societăţii URBAN SERV S.A. Botosani, formulate spre competenta solutionare a 
Adunarii Generale a Actionarilor societăţii URBAN SERV S.A. Botosani. 

PRESEDINIE CA., 

Ion Sorici 

http:Je.-:::t~r_.~__.LO


AL SU(jEL.\!ll URtt\.2'\ :::;:tR-< S..-\. 
str. 1 Decembrie nr. 19 

BOTOSA";i 
'\il'. 

C ' TRE,-\. i .. 

Autoritatea Publică Locala 

Adunarea Generala a Acţtouarilor 

REFERrrOR Li\.: Obiecţiuni contract de TTiandat a1 administratori lor 

Subsemnaţii: Soriei Ion, Apotrosoaei lulian Ga.briel~Nicllţă Cezar, Aniţei 
Manuela, Jurgiu Mioara Paul a, în calitate de administratori ai societăţii URBAN 
SERV S.A., cu sediul in Botoşani. str. 1 Decembrie nr. 19, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J07 /272/1998. numiţi prin Hotărârea .-
2/09.03.2017 a Adunării Generale a Actionarilor, supunem spre analiza si aprobcrcr. 
"Q'''nar-.... 1'1' Generale - .....A.,... ... iona..ilor ........'~ ...... ··,...,eJ..L... :j;;>.........r1~_ ~ _ _ ;.' contractelor'- _ .• de
.,:""'\. ....! a ~l il l'l !-'. v}-'"uJ. modificare.... _ ........... _ _ '
.. T 

mandat încheiate de subsemnatii. după cum urmează: 

1. La articolul ..... 1. literele a). C) şi c' se !TIodir1C8 astfel: 
a) "Încasarea unei remuneraţti constând dintr-o indemnizaţie ji.....·ii st ,,1 

componenta variabila. 
Indemnizutia fixă lunara este ÎII mioare de 1200,00 lei net lunar, ,Iabiliui 

conform prevederilor 0'[:4 G. nr. llJ9/20J1 modific«;« şi completata şi ::SfL' 

revizuibilă anual prin Hotărâre a Adunării Generale li Actionarilor:" 
c) "rambursarea cheltuielilor efectuate justifica: in interesul fHd~p2tl;,'-:~' 

mandatului. inclusiv prin participorea la programe de formare profesională;' 

el "plata de daune-interese În cazul revocării fără justa cauza !! 

mandatului. egala cu valoarea totala tt rr-mmeraţittor}?xe şi variabitc r:;~~'t~.~!!!:' 

pentru perioada care a fiJ~-r revncat., 



- decontarea, p~ bu;« de documen:« justijJ(Ytfh''l. (; .iti elruictilor de carirre 
diurna, transport pentru deplasarea fa sedintele COJ1.siii!t!ul de Administraţie.. 
pentru membrii cu domiciliul În alte localităţi, 

, Primul alinea ai .... \"1";,..."·'·).1; 1n 1 "";>' modifica .,.: ..,..... ;:; ."'.,'n r t a......:~;:>,... ..... x . J. ~ L~ ~ 1 J.. al ,a. l.n...vIU.. l.-i..l .. w , ~. :::_ iJ.~\..' .:.:....:.'~c; ..,·'-ir/(]' ~:....r~, u~l~l_;;:;.L~. 

" '~R...emuneraţia administratorilor este torma:a di:~::r-o indemnizaţie :~.\.~'. ;'- ...... 

- valoarea indemnizaţiel fixe lunare brute este de [lOO,OO iei net lunar, 
stabilită conform prevederilor O.F.G. ni. i0912011 modificata şi completata şi 

este revizuibila anual;" 

f '\ • 1 r. "'10 ... ....,.-+. _>-\.ft1C01Ul i:...:, ..; \, a avea unnatoru. ~i~nţ!i1ut: 

11.1. "Mandatarului ii sunt interzise orice activităţi in. beneficiul INTor 

operatori economici concurenţi, CII acelasi domeniu de activitate. "" 

CONSILIUL DE AD:\HNISTRATlE, 

Apotrcsoaci Iulian Gabriel 
Nicuţă Cezar 
o\nilei Manue!a .I:0<>-~' . ,. 
.lurgiu Mioara - Paula ..i:,,;v, 



ADUNAREA GENERALĂa ACŢIONARILOR 
Societatea Urban Serv S.A. Botoşani 

CĂTRE, 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Al societăţii Urban Serv SA 
Str. 1 Decembrie DT. 19 Botoşani 

Subsemnaţii, consilier Ioan BRÂNZEI şi consilier Vasile GURU, 
reprezentanţii desemnaţi în AGA la Urban Serv SA conform Hotărârii DT. 

258/08.11.2016 a Consiliului Local al Municipiului Botoşani, urmare transmiterii 
Contractelor de mandat, constatăm că acestea au fost semnate cu obiecţiuni, fapt 
pentru care nu le putem semna în baza împutemicirii date prin art. 2 din HCL DT. 

55/09.03.2017; 
Urmare celor prezentate mai sus vă infonnăm că vom aduce la cunoştinţă 

acţionarului unic situaţia creată. 

Până la lămurirea situaţiei Contractele de mandat ale administratorilor rămân 

la societate. 

Reprezentanţii desemnaţi: 

- consilier Ioan BRÂNZEI 

- consilier Vasile CHIRU 



S.C. URBAN SERV SA 
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URBAN SERV S.A. 
BOTOŞANI 

Nr.€.f6..4.",g?.~~c!.!?I.7.. CĂTRE 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

S.c. URBAN SERV S.A. BOTOSANI 

Potrivit prevederilor O.G. nr. 64/2001 actualizata privind repartizarea profitului la 

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, din profitul contabil aferent anului 2016 al 

S.C. URBAN SERV S.A Botoşani a repartizeazat 50% (250.385.45 lei) sub formă de 

dividende catre acţionarul unic - Consiliul Local al Municipiului Botoşani (conform HGOA 

5/18.05.2017) . 

Avand in vedere prerogativa AG.A de a hotara asupra modificarii capitalului social 

al societatii in temeiul art.210 din legea 31/1990 modificata supunem spre aprobare 

majorarea capitalului social cu echivalentul valoric al dividentelor repartizate de societate 

pentru anul 2016 a fi virate actionarului unic CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

BOTOSANI. 

Suma provenita din majorarea capitalului social in numerar ,va fi utilizata pentru 

realizarea de investitii in activitatile de interes public respectiv colectarea selectiva . 

Anexam -HCL 46/18.05.2017 

- HAGEA 5/18.05.2017 

DIRECTOR ECONOMIC, 

ee. c,mOli'J)şmR 
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HOTĂRÂREAnr. 46/18 mal 2017 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii URBAN SERV SA, desemnat de Adunarea Generală 

a Acţionarilor cu Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017, intrunit in şedinţă extraordinară in data de 16 mai 
2017 ora 12:00 la convocarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, in temeiul prevederilor 
art.16 din Actul constitutiv actualizat al societăţii Urban Serv SA, respectând condiţiile formale de 
adoptare a hotărârii, având in vedere: 

• analiza şi dezbaterile din cadrul şedinţei; 

- propunerea preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Ion SORICI, de a solicita 
Consiliului Local ca sumele datorate ca redevenţă cât şi cota de 50% din profitul net repartizat către 

autoritatea publică locală; 

- imputernicirea inregistrată sub nr. 6167/17.05.2017 prin care doamna Mioara JURGIU, in 
conformitate cu art. 7 alin (1) şi (2) din R.O.F. al CA, il imputerniceşte cu votul dumneaei pe 
domnul Cezar NICUŢĂ pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi; 

- faptul că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de 
Administraţie, fiind astfel indeplinite condiţiile legale pentru ţinerea ei; 

- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru; 

HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. Aprobă solicitarea către Consiliul Local şi AGA de a lăsa la dispoziţia URBAN SERV SA , 
pentru dezvoltare, sumele datorate ca redevenţă cât şi cota de 50% din profitul net repartizat către 

autoritatea publică locală; 

Art.2. 
Hotărărea s-a adoptat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru; 

Art.3. 
Hotărârea se transmite la : 

Consiliul Local 
Director General 
Director Economic 

Botoşani, 16.05.2017 
Preşedinte Consiliu de Administraţie 

Dr. ing. Ion SORICI 

" 
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Informare 

Conform prevederilor Contractului colectiv de muncă la URBAN SERV S.A. Botoşani 

art.28, alin.3, lit.b, • pe durata delegării În alte localităţi, salariaţii vor beneficia de diuma zilnică 

(indemnizaţia zilnică de delegare) În cuantum de 10% din salariul minim stabilit". 

La aceasta data, valoarea diurnei este de 145 leii zi. 

in aceste condiţii, consideram ca ar fi normal ca membrii Consiliului de Administraţie 

să aibă cel puţin aceeaşi diurnă ca cea cuvenita unui angajat al societăţii. 

Propunerea noastra este ca membrii Consiliului de Administraţie să beneficieze de 

o diurnă de 150 lei net/zi. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al URBAN SERV SA 

Dr. ing. Ion SORICI 


