ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,

PROI ECT DE HOTARARE
pentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului
local al orasului Pogoanele nr. 32 din 30.07.2018 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 6 august 2018
cu reluare in 7 august 2018.

Avizat Secretar,
Jr. Cotruta Valentino Adrian

Consiliul Local al orasului Pogoanele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- Adresa nr. 764/31.07.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“Buzau 2008”, inregistrata la Primaria orasului Pogoanele sub nr.
8040/01.08.2018;
- Prevederile HCL nr. 11/29.04.2016 privind desemnarea dlui 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.
8120/02.08.2018;
- 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. Art.1 punctele 2 si 3 din Hotararea Consiliului local al orasului
Pogoanele nr. 32 din 30.07.2018 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 6 august 2018 cu reluare in 7 august 2018 se vor modifica, dupa cum
urmeaza:
2. Sa voteze “pentru” aprobarea contractului de mandat ce va fi incheiat cu
administratorii cu conditia ca in termen de 30 (treizeci) de zile de la
finalizarea inregistrarii la Registrul Comertului, noul Consiliu de
Administratie al Societatii “Compania de Apa” S.A. Buzau sa analizeze si
propuna completarea contractului de mandat cu clauzele legale obligatorii
prevazute de HG nr. 722/2016.
3. Sa voteze “pentru” aprobarea componentei fixe a remuneratiei
administratorilor, in cuantum de 3687 lei brut/luna, conform
amendamentului formulat de actionarul majoritar, in conformitate cu
prevederile OUG 109/2011 si in limitele BVC pe anul 2018 aprobat.
Art.2. Mandatul special acordat reprezentantului orasului Pogoanele in
Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea “Compania de Apa” SA Buzau, in
conditiile prezentei hotarari si ale Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele
nr. 32/30.07.2018 se mentine si ramane valabil pentru orice sedinta ordinara a
Adunarii Generala a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a sedintei
convocate pentru 06.08.02018 reconvocata in 07.08.2018.
Art.3. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare
persoanelor si institutiilor interesante .
Initiator,
Primarul orasului Pogoanele,
Ing. Dumitrascu Florin

