ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
P R O I E C T DE H O T A R A R E
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 la sedinta din 28 noiembrie 2018 cu reluare in 29 noiembrie 2018

Avizat Secretar,
Jr. Cotruță Valentino Adrian

Consiliul Local al orasului Pogoanele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- Convocatorul nr. 24794/08.11.2018 a Companiei de Apa SA Buzau, inregistrat la
Primaria orasului Pogoanele sub nr. 11413/12.11.2018;
- Prevederile HCL nr. 11/29.04.2016 privind desemnarea d.lui Cotruta Valentino Adrian,
in calitate de reprezentant al UAT in cadrul Adunarii generale a actionarilor Compania de Apa
SA Buzau;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele inregistrata la nr.
11954/20.11.2018;
- 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 28.11.2018 ora 10.00, cu reluare in data de 29.11.2018 in situatia in care la sedinta initiala
nu se poate delibera sau lua hotarari datorita neintrunirii cvorumului statutar, pentru
exercitarea dreptului de vot dupa cum urmeaza:
1. Sa voteze “pentru” aprobarea BVC 2018, rectificat si avizat de A.D.I. Buzau 2008;
2. Sa voteze “pentru” aprobarea proiectului de act aditional nr. 3 la contractul de credit
din data de 12.05.2011 incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si
executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in
numele si pentru Societate Actul aditional nr. 3, precum si orice alte documente, notificari,
cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru
punerea in executare a Actului aditional nr. 3 si a Contractului de credit;

3. Sa voteze “pentru” aprobarea raportului aferent semestrului I al anului 2018 intocmit
in conformitate cu prevederile art.55 din OUG 109/2011 de catre Consiliul de Administratie
provizoriu numit in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor nr. 1/07.03.2018;
4. Sa voteze „pentru” aprobarea actului aditional la contractul de mandat al
administratorilor societatii, intocmit in conformitate cu HG 722/2016;
5. Sa voteze “pentru” aprobarea incheierii unui nou act aditional la contractul de mandat,
privind stabilirea componentei remuneratiei variabile si a indicatorilor de performanta
aferenti;
6. Sa voteze ’’pentru’’ imputernicirea d.lui Salcutan Alexandru Lucian, secretarului tehnic
al Consiliului de administratiei al societatii, sa efectueze toate demersurile necesare
înregistrarii hotărârilor la Registrul Comerțului.
Art. 2. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si
institutiilor interesante .
Initiator,
Primarul orasului Pogoanele
Ing. Dumitrașcu Florin

