ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂRE
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 30 ianuarie 2020 cu reluare in 31 ianuarie 2020

Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având in vedere:
- Convocatorul nr. 27947/30.12.2019 a Companiei de Apă SA Buzău, înregistrat la
Primăria orașului Pogoanele sub nr. 13153/30.12.2019;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele înregistrată la nr.
571/21.01.2020;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele.
- Prevederile H.C.L. nr. 11/29.04.2016 privind desemnarea d.lui Cotruță Valentino
Adrian, în calitate de reprezentant al UAT în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania
de Apă SA Buzău;
- 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.
În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se acorda mandat special dlui Cotruță Valentino Adrian, reprezentant al UAT
Pogoanele în Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău din
data de 30.01.2020, cu reluare in data de 31.01.2020 în situația în care la ședința inițiala nu se
poate delibera sau lua hotărâri datorita neîntrunirii cvorumului statutar, pentru exercitarea
dreptului de vot după cum urmează:
1. Să voteze “pentru” aprobarea schimbării sediului social al SC Compania de Apă SA
Buzău din strada Unirii bl. 8FGH, municipiul Buzău, județul Buzău în strada Spiru Haret, nr. 6,
municipiul Buzău. Județul Buzău și totodată închiderea punctului de lucru din strada Spiru
Haret nr. 6, municipiul Buzău, județul Buzău.
2. Să voteze “pentru” aprobarea modificării și completării art.3.1 și 3.4 din Actul
Constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apă SA Buzău strada Spiru
Haret, nr. 6, municipiul Buzău. Județul Buzău și totodată închiderea punctului de lucru din
strada Spiru Haret nr. 6, municipiul Buzău, județul Buzău, după cum urmează:

a) Art.3.1 se va modifica și va avea următorul conținut ”Sediul social al Societății este în Buzău,
județ Buzău, str. Piru Haret nr. 6”.
b) Art.3.4 se va modifica în sensul eliminării pct.98 “Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru
Haret nr. 6, județul Buzău”.
3. Să voteze “pentru” aprobarea modificării Titlului II – Sistemul financiar și sistemul
contabil – Capitolul I – Sistemul financiar – art. 36) – Prețurile, tarifele și alte surse de venit,
alin. 3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare prin
încheierea unui nou act adițional la acesta condiționat de existența avizului ADI Buzău 2008.
3. Să voteze “pentru” împuternicirea d.nei Loredana Rogoz, consilier juridic –
Compartiment juridic care se legitimează cu C.I. seria ….. nr. …….., de a efectua toate
demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului Buzău;
Art. 2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și institutiilor interesante.
Președinte de ședință,
Consilier Dumitru Constantin

Avizat Secretar General al orașului,
jr. Cotruță Valentino Adrian

Nr. 2 / 29.01.2020
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de
29 ianuarie 2020, 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.

