
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
pentru completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 413/2020 
privind desemnarea reprezentan1ilor Municipiului Bucure~ti, prin Consiliul General al 

Municipiului Bucure~ti, in Adunarea Generala a Ac1ionarilor a societatii pe actiuni Campania 
Municipala Managementul Transportului Bucure~ti S.A. 

Avand in vedere referatul de aprobc;~re al Primarului General al Municipiului Bucure~ti 
nr. 469/25.01.2021, raportul de specialitate al Directiei Guvernan1a Corporativa nr. 
237/25.01.2021 ~i amendamentul inregistrat Ia Cabinet Secretar General sub nr. 
420/29.01.2021; 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finan1e ~i credite externe nr. 
18/29.01.2021, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comer1, turism ~i protec1ia 
consumatorului nr. 13/28.01.2021 ~i avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 25/28.01.2021 
din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; 

in conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 31/1990 privind societa1ile, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

- Ordonantei de Urgen1a a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernan1a corporativa a 
intreprinderilor publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
in temeiul prevederilar art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) din 

Ordanan1a de Urgen1a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
campletarile ulteriaare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
H OTA RA$T E: 

Art.l Se campleteaza Hotararea Cansiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 
413/2020 privind desemnarea reprezentantilar Municipiului Bucure~ti, prin Cansiliul General 
al Municipiului Bucure~ti, in Adunarea Generala a Actionarilor a sacieta1ii pe actiuni 
Campania Municipala Managementul Transpartului Bucure~ti S.A., prin introducerea 
articalului 2A1, dupa art. 2, care va avea urmatarul cuprins: 

,Art.2A1 Reprezentan1ii municipiului Bucure~ti, prin Consiliul General al Municipiului 
Bucure~ti in Adunarea Generala a Ac1ionarilar a sacieta1ii pe ac1iuni Campania Municipala 
Managementul Transpartului Bucure~ti S.A., prevazu1i Ia art. 1, in completarea mandatului 
acordat Ia art. 2 din prezenta hatarare, au mandat de exercitare a dre turilar actionarului ~i a 
indeplinirii abliga1iilar acestuia, in confarmitate cu prev n A' , cu privire Ia 
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urmatoarele atributii ale Adunarii Generale a Actionarilor a societatii pe actiuni Campania 
Municipala Managementul Transportului Bucurel?ti S.A.: 

a) de a discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 
Consiliului de Administratie l?i a rapoartelor Auditorului Financiar; 

b) de a hotari cu privire Ia alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia; 
c) de a stabili, respectiv modifica remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de 

Administratie; 
' d) de a analiza l?i de a se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie; 

e) de a hotari introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor Consiliului de 
Administratie pentru prejudiciile aduse societatii, daca este cazul; 

f) sa monitorizeze l?i sa evalueze performanta Consiliului de Administratie, pentru a se 
asigura ca sunt respectate principiile de eficienta economica l?i profitabilitate in functionarea 
societatii; 

g) sa negocieze l?i sa aprobe indicatorii de performanta financiari l?i nefinanciari pentru 
membrii Consiliului de Administratie; 

' h) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar l?i sa aprobe termenii l?i conditiile 
contractului incheiat cu acesta; 

i) sa stabileasca bugetul de venituri l?i cheltuieli, precum l?i sa hotarasca asupra 
programului de activitate pentru exercitiul financiar urmator; 

j) schimbarea sediului social al societatii, infiintarea sau desfiintarea unor sedii 
secundare; 

k) sa aleaga l?i sa revoce cenzorii societatii; 
I) de a hotari asupra oricaror altar probleme care tin de competenta Adunarii Generale a 

Actionarilor." 
Art.ll Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucurel?ti nr. 

413/2020 raman neschimbate. 
Art.lll Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului Bucurel?ti l?i societatea Compania Municipala Managementul Transportului 
Bucurel?ti S.A. vor aduce Ia indeplinire prevederiler prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta extraordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 29.01.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 

Cosmin-Victor Smighelschi 

Bucure~ti, 29.91.2021 
Nr. 27 
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