
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind dizalvarea Companiei Municipale Managementul Transportului Bucure~ti S.A. 

~i acardarea unui mandat special reprezentantilor Municipiului Bucure~ti in 
Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Campania Municipala 

Managementul Transportului Bucure~ti S.A. 

Avand in vedere referatul de aprabare al Primarului General al Municipiului Bucure~ti nr. 
4501/18.06.2021 ~i raportul de specialitate al Directiei Guvernanta Corporativa nr. 
1060/31.03.2021; 

Vazand avizul Comisiei ecanomice, buget, finante ~i credite externe nr. 118/28.06.2021, 
avizul Camisiei pentru mediul de afaceri, comert. turism ~~ protectia consumatorilor nr. 
43/25.06.2021 ~i avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 269/28.06.2021 din cadrul Consiliului 
General al Municipiului Bucure§ti; 

Luand in considerare solicitarea domnului cansilier general Razvan - Mihai Socolovici, 
inregistrata Ia Cabinet Secretar General cu nr. 1192/24.03.2021 !?i Ia Directia Guvernanta 
Carporativa cu nr. 1000/24.03.2021. 

Tn confarmitate cu prevederile: 
- Ordanantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corparativa a 

intreprinderilar publice, cu modificarile !?i completarile ulterioare; 
- Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si campletarile ulterioare. 
Tn temeiul prevederilar art. 129 'alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d)' ~i art. 139 alin. (3) din 

Ordananta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Cadul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
H OTA RA$TE: 

Art.1 Municipiul Bucure!?ti, prin Consiliul General al Municipiului Bucure~ti, in calitate de 
actionar majoritar al societatii Campania Municipala Managementul Transportului Bucure~ti S.A. 
apraba dizolvarea ~i lichidarea societa~ii Campania Municipala Managementul Transportului 
Bucure~ti S.A. avand in vedere incidenta art. 153"24 ~i in temeiul art. 228 din Legea nr. 31/1990 
privind sacietatile, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.2 Tn vederea punerii in aplicare a art. 1, Consiliul de Administratie al sacietatii 
Campania Municipala Managementul Transpartului Bucure~ti S.A. va convaca Adunarea 
Generala a Actionarilor care va avea pe ardinea de zi dizalvarea societatii ~i va face toate 
demersurile necesare ca Adunarea Generala a Actionarilor canvocata sa se aiba loc in maxim 

' 
45 de zile de Ia data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 

Art.3 Ulterior aprobarii dizolvarii societatii Compa · :..u~nl(iijfa 
' f': ~· 

Transpartului Bucure~ti S.A., in Adunarea Genera Ia a Action a'r'" oc c 
prezenta hotarare, Consiliul de Administratie are obligatia d ~ I ·, in termenul 
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prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, ce vor respecta urmatorul set minimal de criterii: 

- Lichidatorul sau forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa sa fie inscrisa 
in evidenta Uniunii Nationale a Practicienilor in lnsolventa cu sediul in Municipiul Bucure~ti; 

- Lichidatorul sa aiba experienta dovedita in lichidarea societatilor cu o cifra de afacere 
echivalenta cu un multiplu de 5 al cifrei de afaceri a societatii Campania Municipala 
Managementul Transportului Bucure~ti S.A; 

- Lichidatorul sa aiba o buna probitate profesionala ~i o reputatie profesionala ne~tirbita, 
inclusiv sa nu fi fast supus nici unei sanctiuni disciplinare in cadrul profesiei; 

Art.4 Reprezentantii Municipiului Bucure~ti, prin Consiliul General al Municipiului 
Bucure~ti, in Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Campania Municipala Managementul 
Transportului Bucure~ti S.A. au mandat de exercitare expres a drepturilor actionarului ~i a 
indeplinirii obligatiilor acestuia in conformitate cu prevederile legale, cu privire Ia urmatoarele: 

a) Aprobarea dizolvarii Companiei Municipale Managementul Transportului Bucure~ti S.A. in 
Adunarea Generala a Actionarilor convocata conform art. 2 al prezentei hotarari; 

b) De a efectua toate demersurile in vederea punerii in aplicare a art. 119, alin. (3) din 
Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
in cazul in care Consiliul de Administratie al Companiei Municipale Managementul 
Transportului Bucu re~ti S.A. nu va duce Ia indeplinire art. 2 a prezentei hotarari, cu 
atragerea raspunderii administratorilor societatii; 

c) Aprobarea numirii lichidatorilor Companiei Municipale Managementul Transportului 
Bucure~ti S.A. selectati conform prevederilor legale ~i a criteriilor stabilite in art. 3 al 
prezentei hotarari; 

d) Orice alte demersuri ce trebuie indeplinite de Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General 
al Municipiului Bucure~ti , in calitate de actionar majoritar al Companiei Municipale 
Managementul Transportului Bucure~ti S.A., pe intreaga perioada de dizolvare ~i lichidare 
a Companiei Municipale Managementul Transportului Bucure~ti S.A. pana Ia radierea 
acestei societati din Registrul Comertului. 
Art.S Planul de lichidare si situatiile financiare finale intocmite de lichidatori in conformitate ' , 

cu prevederile legale, vor fi prezentate Consiliului General al Municipiului Bucure~ti in vederea 
aprobarii. 

Art.6 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti ~i Campania Municipala Managementul Transportului Bucure~ti S.A. vor aduce Ia 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti din data de 29.06.2021. 
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