
R	O	M	Â	N	I	A	
JUDEȚUL		BUZĂU	

ORAȘUL		POGOANELE	
CONSILIUL	LOCAL,	

	
P	R	O	I	E	C	T				DE			H	O	T	Ă	R	Â	R	E	

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

drepturilor	de	acționar	la	ședința	din		2	aprilie	2020	cu	reluare	in	3	aprilie	2020	
																																																																																											
	
								Consiliul	Local	al	orașului	Pogoanele,	județul	Buzău;	

		Având	in	vedere:	
- Convocatorul	nr.	2471/28.02.2020		a	Companiei	de	Apă	SA	Buzău,	înregistrat	la		

Primăria	orașului	Pogoanele	sub	nr.	1775/02.03.2020;	

- Expunerea	de	motive	a	Primarului	orașului	Pogoanele	înregistrată	la	nr.		
2473/24.03.2020;	

- 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.	

	

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	02.04.2020,	cu	reluare	in	data	de	03.04.2020	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	contractarii	de	la	Banca	Europeana	pentru		
Reconstructie	 si	 Dezvoltare	 a	 unui	 imprumut	 in	 valoare	 de	 pana	 la	 20.000.000	 eur	
reprezentand	in	cea	mai	mare	parte	contravaloarea	cofinantarii	Companiei	de	Apa	SA	Buzau	
pentru	derularea	“	Proiectului	regional		de	dezvoltare	a	infrastructurii	de		apa	si		apa	uzata	din	
judetul	Buzau	in	perioada	2014-2020	“	–	cod	SMIS	2014+	133649			proiect	finantat	din	fonduri	

nerambursabile	in	perioada	2014-2020;	
	

2) Să	voteze	„pentru”	aprobarea	proiectului	contractului	de	credit	guvernat	de		
drept	englez,	care	urmeaza	sa	fie	incheiat	cu	Banca	Europeana	de	Reconstructie	si	Dezvoltare	
(BERD),	prin	care	BERD	este	de	acord	sa	puna	 la	dispozitia	Companiei	de	Apa	SA	Buzau	un	

credit	avand	valoare	totala	a	principalului	de	pana	la	20.000.000	EUR	in	scopul	co-finantarii	
investitiilor	in	cadrul	“	Proiectului	regional		de	dezvoltare	a	infrastructurii	de		apa	si		apa	uzata	



din	judetul	Buzau	in	perioada	2014-2020	“	–	cod	SMIS	2014+	133649		 	 finantat	din	fonduri	
nerambursabile	 in	 perioada	 2014	 –	 2020	 (“Contractul	 de	 Credit”)	 si	 imputernicirea	 dnei	

Savulescu	Mariana	Simona	–	director	general	,	care	se	legitimeaza	cu	CI	seria	[….]		nr	[…..]		
si	a	dnului	Vasii	 	Dragomir	–	director	economic	,	care	se	legitimeaza	cu	CI	seria	[….]	nr	[….]		
pentru	 semnarea	acestui	 contract	 si	 a	oricaror	modificari	 si	 completari	 convenite	de	 catre	
partile	 contractante	 sau	 alte	 documente,	 notificari,	 cereri,	 corespondenta	 care	 trebuie	
semnate	si	transmise	in	baza	sau	in	legatura	cu	sau	pentru	punerea	in	executare	a	contractului;	

3) Să	voteze	„pentru”	aprobarea	proiectului	privind	contractul	de	modificarea	si	
reafirmare	a	contractului	de	Asistenta	pentru	proiect	incheiat	intre	Judetul	Buzau,	Compania	
de	Apa	SA	Buzau	si	Municipiul	Buzau	la	data	de	06.06.2011,	care	urmeaza	sa	fie	incheiat	in	
legatura	 cu	 Contractul	 de	 credit	 intre	 aceleasi	 parti,	 continand,	 printre	 altele,	 anumite	
declaratii,	 garantii	 	 si	 angajamente	 ale	 Companiei	 de	Apa	 SA	Buzau	 si	 imputernicirea	 dnei	
Savulescu	Mariana	Simona	–	director	general	,	care	se	legitimeaza	cu	CI	seria	[…]	nr		[…]	si	a	
dnului	Vasii	Dragomir	–	director	economic	,care	se	legitimeaza	cu	CI	seria	[….]	nr	[…]		pentru	
semnarea	 acestui	 contract	 si	 a	 oricaror	modificari	 si	 completari	 convenite	 de	 catre	 partile	
contractante	sau	alte	documente	referitoare	 la	derularea	contractului,	precum	si	orice	alte	
documente,	notificari,	cereri,	corespondenta	care	trebuie	semnate	si	transmise	in	baza	sau	in	
legatura	cu	sau	pentru	punerea	in	executare	a	contractului	

	
4) Să	voteze	„pentru”	aprobarea	oricarui	alt	document	desemnat	ca	fiind	un	“	

Acord	 de	 Finantare”	 in	 baza	 Contractului	 de	 Credit,	 impreuna	 cu	 orice	 alte	 documente	
auxiliare,	declaratii,	confirmari,	renuntari	sau	formalitati	sau	documente	care	ar	putea	fi	avute	

in	 vedere	 in	 orice	 alt	 mod	 de	 documentele	 listate	 mai	 sus	 si	 de	 celelalte	 documente	

mentionate	 in	 cuprinsul	 acestora	 sau	 documente	 care	 rezulta	 din	 negocierile	 cu	 BERD	

(inclusiv,	 fara	 a	 se	 limita	 la,	 orice	 scrisori	 de	 informare,	 contracte,	 declaratii,	 notificari,	
certificate,	documente	in	legatura	cu	sau	cerute	in	baza	contractelor		la	care	se	face	referire	
in	prezenta	Decizie,	 cereri	de	 tragere,	 scrisori	de	mandate	 sau	alte	 scrisori	de	 commission	

incheiate	cu	BERD)	si	imputernicirea	dnei	Savulescu	Mariana	Simona	–	director	general	,	care	
se	legitimeaza	cu	CI	seria	[…]	nr		[…]	si	a	dnului	Vasii		Dragomir	–	director	economic	,care	se	

legitimeaza	cu	CI	seria	[….]	nr	[…]		pentru	semnarea	acestui	contract	si	a	oricaror	modificari	si	

completari	 convenite	 de	 catre	 partile	 contractante	 sau	 alte	 documente	 referitoare	 la	
derularea	contractului,	precum	si	orice	alte	documente,	notificari,	cereri,	corespondenta	care	
trebuie	semnate	si	 transmise	 in	baza	sau	 in	 legatura	cu	sau	pentru	punerea	 in	executare	a	
contractului;	

	

5) Să	voteze	„pentru”	aprobarea	unei	Scrisori	de	Informare	in	legatura	cu		
Contractul	 de	 Credit,	 adresata	 de	 Compania	 de	 Apa	 SA	 Buzau	 catre	 BERD,	 continand	
declaratiile	sale	 in	 legatura	cu	toate	 faptele	semnificative	cu	privire	 la	 folosirea	veniturilor,	
organizarea,	 statusul,	 operatiunile,	 afilierile,	 datoriile	 si	 bunurile	 Societatii	 si	 alte	 chestiuni	
incidente	tranzactiei	avuta	in	vedere	de	Contractul	de	Credit,	precum	si	orice	alt	act	aditional	
sau	 supliment	 la	 asemenea	 scrisoare,	 care	 este	 acceptat	 de	 BERD	 si	 imputernicirea	 dnei	
Savulescu	Mariana	Simona	–	director	general	,	care	se	legitimeaza	cu	CI	seria	[…]	nr		[…]	si	a	
dnului	Vasii		Dragomir	–	director	economic	,care	se	legitimeaza	cu	CI	seria	[….]	nr	[…]		pentru	



semnarea	 acestui	 contract	 si	 a	 oricaror	modificari	 si	 completari	 convenite	 de	 catre	 partile	
contractante	sau	alte	documente	referitoare	 la	derularea	contractului,	precum	si	orice	alte	
documente,	notificari,	cereri,	corespondenta	care	trebuie	semnate	si	transmise	in	baza	sau	in	
legatura	cu	sau	pentru	punerea	in	executare	a	contractului	

	

6) Să	voteze	„pentru”	împuternicirea	dnului	Gogu	Nicolae	Florin		–Consilier	
juridic	/	Secretar	tehnic	CA	,	care	se	 legitimeaza	cu	CI	seria	[….]	nr	[….]	 	sa	efectueze	toate	
demersurile	necesare	înregistrarii	hotărârilor	la		Registrul	Comerțului	;	

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

persoanelor	și	institutiilor	interesante.	
	

	
Inițiator,	

Primarul	orașului	Pogoanele	
Ing.	Dumitrașcu	Florin	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


