ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Consiliul Local al orasului Pogoanele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- Convocatorul nr. 2320/08.02.2017 a Companiei de Apa SA Buzau, inregistrat la Primaria orasului
Pogoanele sub nr. 889/08.02.2017;
- Prevederile HCL nr. 11/29.04.2017 privind desemnarea dlui Cotruta Valentino Adrian, In calitate
de reprezentant al UAT in cadrul Adunarii generale a actionarilor Compania de Apa SA Buzau;
- Adresa nr. 3307/02.02.2017 a municipiului Buzau, inregistrata la noi sub nr. 745/02.02.2017;
- Adresa Primariei orasului Pogoanele nr. 745/10.02.2017 catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “Buzau 2008” ;
- Adresa nr. 225/13.02.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”
- Prevederile art. 36 alin. 3 lit “c” si art. 37 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale art 125 din Legea 31/1990
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului local al orasului Pogoanele;
In temeiul art. 36 alin.1 si 2, art. 45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE

Art. 1. Se acorda mandat special dlui Cotruta Valentino Adrian, reprezentant al UAT Pogoanele In
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau din data de 14.02.2017 ora
17.00, cu reconvocare in data de 15.02.2017 ora 9.00 pentru exercitarea dreptului de vot dupa cum
urmeaza:
8. Sa voteze « pentru » aprobarea ordinii de zi asa cum este mentionata in convocatorul nr.
2320/08.02.2017 a Companiei de Apa SA Buzau, inregistrat la Primaria orasului
9. Pogoanele sub nr. 889/08.02.2017
10. Sa ia act de de raportul intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind
remuneratiile acordate administratorilor si directorului in anul 2015 ;

11. Sa ia act de raportul Consiliului de Administratie privind activitatea pe semestrul I al
anului 2016 ;
12. Sa voteze pentru aprobarea BVC 2017 ;
13. Sa voteze pentru aprobare auditorului statutar BDO AUDIT SRL si conditiile contractului
incheiat cu acesta ;
14. Sa voteze pentru desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării
hotărârilor AGA și imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si
Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotărârilor la
Registrul Comerțului.
Art. 2. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si

institutiilor interesante .
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar,
Consilier, Agapie Dumitru
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr.10/13.02.2017

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri” din numărul total de
15 consilieri locali în funcţie, respectiv 15 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

