
R O M Â N I A 
JUDEȚUL  BUZĂU 

ORAȘUL  POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL, 

 
H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea 
Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării 

drepturilor de acționar la ședința din  3 martie 2022 cu reluare în 4 martie 2022 
                                                                                           
 
        Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 

  Având in vedere: 
- Convocatorul nr. 4145/31.01.2022  a Companiei de Apă SA Buzău, înregistrat la  

Primăria orașului Pogoanele sub nr. 1661/02.02.2022; 

- Raportul secretarului general al orașului Pogoanele, Cotruță Valentino Adrian nr.  

1796/03.02.2022. 

- Referatul de aprobare al Primarului orașului Pogoanele pe proiectul de hotărâre  

înregistrat la nr. 1800/03.02.2022; 

- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.  

- Actul constitutiv al SC Compania de Apă SA Buzău; 

- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și  

completările ulterioare; 

- Prevederile OUG nr. 109/2011 priind guvernanța corporatistă a întreprinderilor 

publice; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  
modificările și completările ulterioare. 

     În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
cu modificările și completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1. Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA 
Buzău din data de 03.03.2022, cu reluare in data de 04.03.2022 în situația în care la ședința 
inițiala nu se poate delibera sau lua hotărâri datorita neîntrunirii cvorumului statutar, prin 
Buletin de vot prin corespondență, se împuternicește Primarului orașului Pogoanele să voteze: 

1) Să voteze “pentru” aprobarea Strategiei privind redevența pentru perioada 2022- 

2025 care urmează a fi aplicata de Compania de Apă SA Buzău, în conformitate cu prevederile 

art.9) din OUG 144/31.12.2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de 

alimentare cu apa și de canalizare nr 241/2006.  

2) Să voteze “pentru” aprobarea modificării Titlului II – Sistemul Financiar și Sistemul 

Contabil, Capitolul I – Sistemul Financiar, Art. 39)-Alte costuri, taxe și suprataxe, alin. (2) - 

Redevența din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și 



de Canalizare încheiat intre ADI “ Buzău 2008” în calitate de Autoritate Delegantă și Compania 

de Apă SA Buzău în calitate de Operator, ca urmare a modificărilor legislative  sus menționate, 

după cum urmează:  

Titlul II – Sistemul Financiar și Sistemul Contabil, Capitolul I – Sistemul Financiar, Art.39) 

– Alte costuri, taxe și suprataxe,  alin  (2) – Redevența  se va modifica și va avea următorul 

conținut: 

Pct. Art.39),alin 
(2) - 

existent 

Art.39) , alin (2) - propus  

Preambul  Operatorul 
va plăti 
Autorității 
delegante o 
redevență 
în termenii 
și condițiile 
prevăzute 
mai jos: 

Pe perioada derulării Contractului de Delegare Operatorul 
datorează redevență de la data începerii operării Serviciilor în 
baza acestui Contract. 

 

 

 

 

 

 

1 Redevența 

va fi  1% 

din cifra de 

afaceri; 

Nivelul global al redevenței se stabilește conform strategiei 
privind redevența din tabelul următor: 

Strategie 
privind 
redevența                  
RON/m3 

u.m. 2022 2023 2024 2025 

Apa 
RON/m
3 

0.63 0.98 1.43 1.43 

Apa uzata 
RON/m
3 

0.71 0.71 0.72 0.72 

 

2 Redevența 

va fi 

plătibilă 

trimestrial, 

pana la 

data de 30 

a lunii 

următoare 

Aplicarea strategiei privind redevența se va face la data de 1 
ianuarie a fiecărui an din perioada propusă, concomitent cu 
intrarea în vigoare a tarifelor ajustate conform strategiei de 
tarifare. 



trim. 

încheiat, 

începând 

cu 1 iulie 

2009;  

3 Plata 
redevenței 
va reveni 
exclusiv 
Operatorul
ui, iar 
acesta nu 
va avea 
dreptul să 
considere 
faptul că 
Autoritatea 
deleganta 
nu a 
solicitat 
efectuarea 
plăţii ca un 
motiv 
pentru 
neefectuar
ea de către 
Operator la 
timp a 
plăţilor 
privind 
Redevenţa. 

 

Plata redevenței se va face astfel: 

i). Pentru UAT-urile ale căror infrastructură de apă-canal a fost 
reabilitată/modernizată/extinsă prin programe cu finantare 
internationala şi pentru cofinanţarea cărora au fost 
contractate împrumuturi de catre unitatea administrativ 
teritoriala anterior încheierii prezentului Contract, pentru a 
finanta partea de „non-funding gap” (co-finantarea 
beneficiarului), componenta de redeventa egala cu serviciul 
datoriei aferenta acestor imprumuturi se plateste către 
bugetele locale respective și va fi folosită pentru rambursare. 
Restul de redevența aferent acelor UAT-uri se plăteşte 
conform mecanismului de circulație al fondurilor aferent 
profitului de distribuit, prevăzut la art. 36 de mai sus. 

ii). În alte cazuri decât cele prevăzute la punctul anterior i) 
redevenţa se plăteşte conform mecanismului de circulație al 
fondurilor aferent profitului de distribuit, prevăzut la art. 36 de 
mai sus. 

Termenul de plată al redevenţei 

ii). Redevenţa va fi plătită trimestrial, pana la data de 30 a lunii 
urmatoare trimestrului incheiat; 

ii). În situația în care prezentul act adițional intră în vigoare 
după data de 30.04.2022, tranșa aferentă trimestrului I 2022 
va fi virată în termen de 30 de zile de la data încheierii actului 
adițional la prezentul Contract. 

4 
Nemodific

at 

 

 

 

 

Operatorul 
este 
exonerat 
de 
răspundere 
pentru 
neachitarea 
redevenței, 
atunci când 
această 

Operatorul este exonerat de răspundere pentru neachitarea 
redevenței, atunci când această inacțiune este determinată de 
refuzul autorității delegante de a aproba creșterile de tarif 
propuse de Operator conform prevederilor prezentului 
Contract  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inacțiune 
este 
determinat
ă de refuzul 
autorității 
delegante 
de a 
aproba 
creșterile 
de tarif 
propuse de 
Operator 
conform 
prevederilo
r 
prezentului 
Contract; 

5 
Nemodific

at 

Valoarea și 
scadența 
redevenţei 
pot fi 
modificate 
prin 
acordul 
Părţilor. 

Valoarea şi scadenţa Redevenţei pot fi modificate prin acordul 
Părţilor. 

 

6 Redevenţa 
va reveni 
localităţilor 
semnatare, 
funcție de 
cifra de 
afaceri a 
fiecărei 
localități. 

Alocarea redevenței pe UAT-uri se va realiza în funcție de 
volumele de apă și apă uzată facturate utilizatorilor 
branșați/racordați la infrastructura de apă și apă uzată 
transferată în exploatare de fiecare UAT prin intermediul 
prezentului Contract. 

 

 



7 
Nemodific

at 

În cazul 
înlocuirii 
sistemului 
Redevenţei 
cu un nou 
sistem  de 
amortizări 
şi 
provizioane
, acest nou 
sistem va fi 
automat 
aplicat 
prezentului 
Contract de 
delegare. 

În cazul înlocuirii sistemului Redevenţei cu un nou sistem  de 
amortizări şi provizioane, acest nou sistem va fi automat 
aplicat prezentului Contract de delegare. 

 

8 

Nemodific
at 

Operatorul 
are dreptul 
să 
diminueze 
suma 
aferentă 
redevenței 
cu sumele 
rezultate 
din 
obligațiile 
nerealizate 
ale 
Autorității 
delegante 
(ex. tarife 
sau servicii 
neachitate)
,  
considerân
du-se că 
acesta și-a 
îndeplinit 
obligația 
legată de 
plată a 

Operatorul are dreptul să diminueze suma aferentă redevenței 
cu sumele rezultate din obligațiile nerealizate ale Autorității 
delegante (ex. tarife sau servicii neachitate),  considerându-se 
ca acesta și-a îndeplinit obligația legată de plată a redevenței 
integral. 

 



redevenței 
integral. 

9  

Subpunct 
nou  

- În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 198/2005 redevenţa 
constituie una din sursele de alimentare a fondului de rezervă 
IID (MRD) al Operatorului sau al Unităţii Administrativ-
Teritoriale care rambursează împrumuturile de cofinanţare a 
programelor de dezvoltare a infrastructurii. 

3) Să voteze “pentru” aprobarea proiectului de act adițional la Contractul de Delegare 
a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare ce urmează a fi încheiat 
între ADI “ Buzău 2008” în calitate de Autoritate Delegantă și Compania de Apă SA Buzău în 
calitate de Operator. 

4) Aprobarea împuternicirii dlui Gogu Nicolaie Florin   –Consilier juridic / Secretar 
tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [….] nr [….], să semneze actul constitutiv actualizat și 
să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului  
Comerțului Buzău; 

 
        Art. 2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție  

persoanelor și instituțiilor interesate, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/. 
                                       
                 
                      Președinte de ședință,                                  Contrasemnează Secretar General, 
           Consilier Bădulescu Mircea Adrian                                  Valentino Adrian Cotruță 
 

 

 

 

Nr.  19 / 14.02.2022 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 14 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 

 

 

 

 


