APROBAT A.G.A
30.03.2015

STATUTUL
SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREŞ
Capitolul I.
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA
Art. 1. Denumirea societăţii este Societatea Comercială “Transport Local”
Târgu-Mureş.
În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, alte acte emanând de la societate,
denumirea societăţii comerciale va fi urmată de cuvintele “societate pe acţiuni” sau de
iniţialele S.A., de capitalul social şi de numărul de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului.
Art. 2. SC “Transport Local” SA Târgu-Mureş este persoană juridică română, având
forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
legile române şi cu prezentul statut.
Art. 3. Sediul societăţii este în România, judeţul Mureş, municipiul Târgu-Mureş, str.
Bega, nr. 2. Sediul societăţii poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a
acţionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii, situate şi în alte
localităţi din ţară şi din străinătate.
Art. 4. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul
Registrului Comerţului.
Capitolul II.
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII
Art. 5. Scopul societăţii este efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de
comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, în condiţii de
eficienţă.
Art. 6. Obiectul principal de activitate al societăţii este “Transporturi urbane,
suburbane şi metropolitane de călători” - cod CAEN 4931.
Obiect secundar de activitate:
- Cod CAEN 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
- Cod CAEN 4531: Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
- Cod CAEN 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;
- Cod CAEN 4614: Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi
avioane;
- Cod CAEN 4619: Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
- Cod CAEN 4730: Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule;
- Cod CAEN 4932: Transporturi cu taxiuri;
- Cod CAEN 4939: Alte transporturi terestre de călători;
- Cod CAEN 4941: Transporturi rutiere de mărfuri;
- Cod CAEN 5210: Depozitări;
- Cod CAEN 5221: Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- Cod CAEN 5224: Manipulări;
- Cod CAEN 5229: Alte activităţi anexe transporturilor;

Capitolul III.
CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE
Art. 7. Capitalul social este în valoare nominală totală de 526.320 lei, împărţit în
210.528 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.
Capitalul social este deţinut în procentaj de 100 % de către Consiliul Local
Municipal Târgu-Mureş.
Art. 8.
lege.

Acţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de

Societatea va deţine evidenţa acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi
parafat de directorul general, şi se păstrează la sediul societăţii.
Art. 9. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale a
acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
Capitolul IV.
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR SC „TRANSPORT LOCAL” SA
Art. 10. Dat fiind faptul, că acţionarul unic al societăţii este Consiliul Local Municipal
Târgu-Mureş, Adunarea Generală a Acţionarilor SC „Transport Local” SA Târgu-Mureş este
format din numărul total de consilieri locali municipali.
Art. 11. Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. Ele se vor ţine la sediul
societăţii sau în locul ce se va indica în convocare.
Art. 12. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni
de la încheierea exerciţiului financiar.
În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală
este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administraţie şi de cenzori;
b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie şi cenzorii;
c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de
administraţie şi cenzorilor,
d) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie;
e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli, respectiv programul de activitate pe
exerciţiul financiar următor;
f) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale
societăţii.
Art. 13. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Art. 14. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua
o hotărâre pentru:
a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte
asemenea unităţi fără personalitate juridică;
e) majorarea sau reducerea capitalului social;
f) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
g) dizolvarea societatii;
h) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută
aprobarea adunării generale extraordinare.
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Art. 15. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de consilierii locali prezenţi.
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau
majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de
dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot
deţinute de consilierii prezenţi la şedinţă.
Art. 16. Adunarea generală este convocată de consiliul de administratie, respectiv de
directorul general, ori de câte ori este necesar.
Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu
menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În
cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea consiliului de administraţie, în convocare se
va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la
dispoziţia consilierilor locali, membri AGA, putând fi consultată şi completată de aceştia.
Art. 17. Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, precum
si raportul cenzorilor se pun la dispoziţia consilierilor locali la sediul societăţii, de la data
convocării adunării generale. La cerere, consilierilor li se vor elibera copii de pe aceste
documente.
Art. 18. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la
răspunderea membrilor de conducere şi de control ale societăţii.
Art. 19. Un proces-verbal, semnat de preşedinte şi secretar, va constata îndeplinirea
formalităţilor de convocare, data si locul adunării generale, consilierii prezenţi, dezbaterile în
rezumat, hotărârile luate, iar la cererea consilierilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă.
Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.
Capitolul V.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SC “TRANSPORT LOCAL” SA
Art. 20. SC “Transport Local” SA Târgu-Mureş este administrată de către un consiliu de
administraţie compus din 5 administratori, aleşi de către adunarea generală a acţionarilor, pe o
perioadă de 4 ani.
Art. 21. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un
contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii,
contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.
Art. 22. În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de
administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării
generale ordinare a acţionarilor.
Adunarea generală a acţionarilor numeşte un nou administrator pentru
completarea locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa
locul vacant va fi egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.
Art. 23. La prima şedinţă, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte
al consiliului, respectiv numește directorul general al societății.
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Art. 24. În cazul în care directorul general se află în imposibilitate temporară de a-şi
exercita atribuţiile, pe durata stării respective consiliul de administraţie deleagă atribuțile
acestuia președintelui sau unei alte persoane.
Art. 25. Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni.
Directorul general convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi și
veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe
ordinea de zi.
Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie va fi transmisă
administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii; convocarea va cuprinde data,
locul unde se va ţine şedinta şi ordinea de zi.
Art. 26. Consiliul de administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel
puţin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii.
Directorul general este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
Art. 27. Şedinţele consiliului de administraţie sunt prezidate de președinte. Preşedintele
numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. La fiecare şedintă se
va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor,
deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de
către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.
Art. 28. Cenzorii pot fi convocaţi la orice întrunire a consiliului de administraţie, situaţie
în care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot.
Art. 29. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 din numărul
membrilor consiliului de administaţie şi deciziile se iau cu majoritate de voturi.
Art. 30. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi
utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu exceptia celor rezervate de lege
pentru adunarea generală a acţionarilor.
Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază:
a) stabileşte strategia şi tactica societăţii pentru realizarea în bune condiţii a obiectului de
activitate al societăţii, pe care o supun aprobării adunării generale a acţionarilor;
b) aprobă structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi, precum şi normativul
compartimentelor funcţionale şi de producţie;
c) aprobă regulamentul de ordine interioară şi contractul colectiv de muncă;
d) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea în chirie) şi de vânzarecumpărare de bunuri potrivit competenţelor acordate;
e) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea
exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil
şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de buget al societăţii pe
anul următor;
f) aprobă investiţiile operative şi strategice, respectiv casările imobilizărilor corporale şi
necorporale.
Art. 31. Consiliul de administraţie va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul
societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să
schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare
depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului
juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.
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Art. 32. Membrii consiliului de administraţie nu au voie să divulge informaţiile
confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de
administratori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de administrator.
Art. 33. Indemnizația membrilor consiliului de administrație este stabilit de adunarea
generală a acţionarilor.
Indemnizația directorului general este stabilit de către consiliul de administrație,
care încheie cu acesta un contract de mandat în condițiile legii.
Art. 34. Membrii consiliului de administraţie sunt obligaţi să participe la adunările
generale ale acţionarilor.
Art. 35. Începând cu data de 01.04.2015, Consiliul de administraţie al SC “Transport
Local” SA este alcătuită din:
- Filimon Vasile, cetăţean român, născut la data de 12.06.1958, în Sînmartinu de Câmpie, jud.
Mureş, domiciliat în Târgu-Mureş, str. Șoimilor, nr. 43, identificat cu C.I. seria MS nr.
664378, eliberat de Poliţia Târgu-Mureş la data de 24.02.2012, având CNP 1580612264379;
- Tatár Béla, cetăţean român, născut la data de 01.11.1961 în Târgu-Mureş, domiciliat în
Târgu-Mureş, str. Sf. Ioan, nr. 11, identificat cu C.I. seria MS nr. 599569, eliberat de Poliţia
Târgu-Mureş la data de 17.01.2011, având CNP 1611101264399;
- Mózes Levente-Sándor, cetățean român, născut la data de 04.03.1975 în Târgu-Mureș,
domiciliat în Târgu-Mureș, str. Înfrățirii, nr. 16, ap. 16, identificat cu C.I. seria MS nr.
499613, eliberată de Poliţia Târgu-Mureş la 23.01.2009, având CNP 1750304264456;
- Moca Teodoru, cetăţean român, născut la data de 25.01.1980, în Sighişoara, domiciliat în
Târgu-Mureş, Aleea Carpaţi, nr. 23, ap. 20, identificat cu C.I. seria MS nr. 563588, eliberat de
Poliţia Târgu-Mureş la 14.05.2010, având CNP 1800125261321;
- Piros Magda, cetăţean român, născută la data de 25.05.1963 în București, domiciliată în
Târgu-Mureș, str. Iosif Hodoș., nr. 19, ap. 1, identificată cu C.I. seria MS nr. 410817, eliberată
de Poliţia Târgu-Mureş la 20.03.2007, având CNP 2630525264413.
Mandatul Consiliului de administraţie se termină la data de 31.03.2019.
Capitolul VI.
GESTIUNEA SC “TRANSPORT LOCAL” SA
Art. 36. Comisia de cenzori este formată din 3 membrii, respectiv 3 membrii supleanţi. Cel
puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat.
Mandatul lor este de 3 ani, şi pot fi realeşi.
Art. 37. Nu pot fi cenzori ai societăţii:
a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soţii administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în
raporturi contractuale sau se află în concurenţă cu aceasta;
c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de administraţie;
d) persoanele care, pe durata exercitării atribuţiilor conferite de această calitate, au atribuţii de
control în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia
situaţiilor prevăzute expres de lege.
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Art. 38. Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă stabilită de adunarea generală a
acționarilor, iar în lipsa acestuia cu o indemnizație constând în echivalentul a 5 % din salariul
directorului general.
Art. 39. În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a
unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc alte persoane în locurile vacante, până la întrunirea celei mai apropiate adunări
generale.
Art. 40. Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă
situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urma
sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor
stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vor considera
necesare cu privire la situaţiile financiare şi repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta
adunării generale un raport amănunţit.
Adunarea generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă acestea
sunt însoţite de raportul cenzorilor.
Art. 41. Cenzorii vor aduce la cunoştinţa membrilor consiliului de administraţie neregulile
în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care
le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţă adunării generale.
Art. 42. Cenzorii au dreptul să obţină în fiecare lună de la administratori o situaţie despre
mersul operaţiunilor.
Art. 43. Pentru îndeplinirea obligaţiilor, cenzorii vor delibera împreună; ei insă vor putea
face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate adunării
generale.
Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările
făcute în exerciţiul mandatului lor.
Art. 44. Începând din data de 01.04.2014, Comisia de cenzori la SC “Transport Local”
SA este alcătuită din:
- Rus Ioan, cetăţean român, născut la data de 01.10.1958, în Reghin, jud. Mureş, domiciliat în
Reghin, str. Vânătorilor, nr. 40/A, identificat ci C.I. seria MS, nr. 036858 eliberată de Poliţia
Reghin la data de 16.03.2000, având CNP 1581001264379;
- Kis Angela, cetăţean român, născută la data de 05.10.1968, în Târgu-Mureş, domiciliată în
Târgu-Mureş, str. Ceahlău, nr. 15, ap. 9, identificată cu B.I. seria G.N. nr. 094685, eliberat de
Poliţia Târgu-Mureş la data de 21.12.1994, având CNP 2681005264379 ;
- Bologa Claudia, cetăţean român, născută la data de 30.11.1974, în Reghin, jud. Mureş,
domiciliată în Reghin, str. Iernuţeni, bl. 30, ap. 18, identificată cu C.I. seria MS nr. 371508,
eliberat de Poliţia Târgu-Mureş la data de 20.06.2006, având CNP 2741130261509.
Mandatul cenzorilor este de 3 ani, începând cu data de 01.04.2014 şi până la
31.03.2017.
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Capitolul VII.
REGISTRELE
SOCIETĂŢII
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

ŞI

SITUAŢIILE

FINANCIARE

ANUALE.

Art. 44. În afară de evidenţele prevăzute de lege, SC “Transport Local” SA ţine:
a) un registru al şedintelor şi deliberărilor adunărilor generale;
b) un registru al şedinţei şi deliberărilor consiliului de administraţie;
c) un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor;
d) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.
Art. 45. Exerciţiul fianciar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui
an.
Consiliul de administraţie trebuie să prezinte cenzorilor, cu cel puţin 30 de zile
înainte de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale, situaţia financiară anuală pentru
exerciţiul financiar precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele justificative.
Art. 46. Din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5 % pentru formarea
fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
Art. 47. Consiliul de administraţie este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării
generale, să depună la registrul comerţului copii pe suport hârtie şi în formă electronică, ale
situaţiilor financiare anuale, însoţite de raportul lor, raportul cenzorilor, precum si de
procesul-verbal al adunării generale, în conditiile prevăzute de Legea contabilităţii.
Art. 48. Personalul de conducere al societăţii şi cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a
acţionarilor, restul personalului este angajat de către directorul general, în condiţiile legii.
Art. 49. Salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare şi contractului colectiv de
muncă, negociat de către consiliul de administraţie cu reprezentanţii salariaţilor SC
“Transport Local” SA.
Capitolul VIII.
DIZOLVAREA SC “TRANSPORT LOCAL” SA
Art. 50. Dacă consiliul de administraţie al SC “Transport Local” SA constată că, în urma
unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al
societăţii, determinat ca diferenţa între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a
diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de
îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.
Consiliul de administraţie va prezenta adunării generale extraordinare întrunite
potrivit alin. precedent un raport cu privire la situaţia patrimonială a societăţii, însoţit de
observaţii ale cenzorilor. Acest raport trebuie depus la sediul societăţii cu cel puţin o
săptămână înainte de data adunării generale.
Art. 51. Dacă adunarea generală extraordinară nu hotăreşte dizolvarea societăţii, atunci
societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în
care au fost constatate pierderile să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum
cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest
interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale
cu jumătate din capitalul social.
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Art. 52. În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu art. 50, sau
dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare,
orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii.
În acest caz, instanţa poate acorda societăţii un termen ce nu poate depăşi 6 luni
pentru regularizarea situaţiei.
Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei
valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social are loc până in momentul rămânerii
irevocabile a hotărării judecătoreşti de dizolvare.
Art. 53. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la
societăţi.
Târgu-Mureş,
30.03.2015
REPREZENTANT A.G.A. DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL,
Bakos Levente
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