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 la sedinta din 27 decembrie 2018 cu reluare in 28 decembrie 2018

Consiliul Local al orasului Pogoanele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- Convocatorul nr. 26000/27.11.2018 al Companiei de Apa SA Buzau, inregistrat la
Primaria orasului Pogoanele sub nr. 12675/29.11.2018;
- Prevederile HCL nr. 11/29.04.2016 privind desemnarea d.lui Cotruță 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.
12915/07.12.2018;
- 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 27.12.2018, cu reluare in data de 28.12.2018 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 indicatorilor cheie de performanta financiari si
nefinanciari pentru membrii Consiliul de Administratie ai Companiei de Apa Buzau si a ponderii
acordate acestora conform Hotararii nr. 20/23.10.2018 a Autoritatii Tutelare – ADI Buzau
2008;
2. Aprobarea Planului de Administrare pentru membrii Consiliului de Administratie ai
Companiei de Apa Buzau pentru perioada de executie a mandatului 2018 – 2022;
3. Sa voteze ’’pentru’’ imputernicirea d.nei Stan Raluca Georgiana sef serviciu juridic/

secretar al Consiliului de administratiei al societatii, sa efectueze toate demersurile necesare
înregistrarii hotărârilor la Registrul Comerțului.
Art. 2. Se imputerniceste reprezentantul UAT Pogoanele sa nu participe la votul
pentru punctul 3 de pe ordinea de zi: “ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.
36/15.11.2018 avand ca obiect revocarea directorului general al societatii”, solicitare care
excede atributiilor Adunarii Generale a Actionarilor.
Art. 3. Se acorda un mandat general reprezentantului UAT Pogoanele in Adunarea
Generala Ordinara din 27 decembrie 2018 de a formula propuneri, observatii cu privire la
elementele organizatorice de desfasurare a sedintei (propunere si vot pentru desemnarea
actionarului care sa semneze hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, aplicarea
prevederilor Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv in ceea ce priveste materialele
solicitate pentru inscriere pe ordinea de zi a unor viitoare sedinte ordinare si extraordinare a
Adunarii Generale a Actionarilor).
Art. 4. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si
institutiilor interesante .
Presedinte de sedinta,
Consilier, Obială Ion

Avizat Secretar,
Jr. Cotruță Valentino Adrian

Nr. 56 / 13.12.2018

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
13 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 14 consilieri
prezenţi la şedinţă.

