
 
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 Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării 

drepturilor de acționar la ședința din  4 august 2022 cu reluare în 5 august 2022 

                                                                                           
 
        Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 

  Având in vedere: 
- Convocatorul nr. 25750/04.07.2022  a Companiei de Apă SA Buzău, 

înregistrat la  Primăria orașului Pogoanele sub nr. 10114/05.07.2022; 
- Raportul secretarului general al orașului Pogoanele, Cotruță Valentino Adrian nr.  

10114/05.07.2022. 
- Referatul de aprobare al Primarului orașului Pogoanele pe proiectul de hotărâre  

înregistrat la nr. 11404/22.07.2022; 
- 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 Ordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău 
din data de 04.08.2022, cu reluare in data de 05.08.2022 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 Primarul orașului Pogoanele să voteze: 

1) Să voteze “pentru” aprobarea numirii administratorilor societatii Compania de 
Apa S.A. Buzau, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie si a aprobarii listei, de catre 
Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru functia de membru in cadrul Consiliului de 
Administratie al Companiei de Apa S.A. Buzau, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 



din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul sa numeasca membrii 
Consiliului de Administratie.  

2) Să voteze “pentru” aprobarea contractului de mandat ce va fi incheiat cu 
administratorii. 

3) Să voteze “pentru” aprobarea componentei fixe a remuneratiei administratorilor, 
in conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4) Să voteze “pentru” aprobarea desemnarii persoanei nominalizate sa semneze 
contractele de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor; 

5) Să voteze “pentru” împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de 
Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul 
pentru Registrul Comertului Buzau. 

        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 Ionuț Buga                                              Valentino Adrian Cotruță 

 

 

 

 

Nr.   54  / 29.07.2022 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 29 august 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


