
 

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   NR. 41 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea 

Generală Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării 

drepturilor de acționar la ședința din  31 mai 2022 cu reluare în 2 iunie 2022 

                                                                                           
                                                                                                     Avizat Secretar general, 
                                                                                                    Valentino Adrian Cotruță 
 

 
 
        Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 

  Având in vedere: 
- Convocatorul nr. 15367/20.04.2022  a Companiei de Apă SA Buzău, înregistrat la  

Primăria orașului Pogoanele sub nr. 6424/28.04.2022; 
- Raportul secretarului general al orașului Pogoanele, Cotruță Valentino Adrian nr.  

6424/28.04.2022. 
- 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 31.05.2022, cu reluare in data de 02.06.2022 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 Primarului orașului Pogoanele să voteze: 

1) Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale aferente exerciţiului financiar 2021, compuse 
din :  

- Bilanţul Contabil ; 
- Contul de Profit și Pierdere ; 
- Situaţia modificării capitalului propriu ; 



- Situaţia fluxului  de numerar si notele explicative la situaţiile financiare; 
   

2) Aprobarea  alocării profitului  nerepartizat 2021 în suma de 7.417.984 lei  la fondul IID  
prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispoziţiile art. 21.5) din Actul Constitutiv 
actualizat al societăţii și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de alimentare cu apa si de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate; 
 

3) Aprobarea   Raportului   Anual de activitate al Consiliului de Administraţie, întocmit în  
baza art. 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exerciţiului 
financiar 2021; 

 
4) Aprobarea  Raportului  Financiar de Audit Extern pentru exerciţiul financiar 2021, 

întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA  ȘI 
CONSULTANŢĂ CONTABILĂ SRL   ( S.O.C.E.C.C SRL); 

 

5) Aprobarea  descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru exerciţiul 
financiar 2021,  în următoarea componenţă:  

1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv;  
2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv; 
3) Salcutan Alexandru Lucian -  administrator neexecutiv ; 
4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ; 
5) Hinta Petrus – administrator neexecutiv ; 

 
        6)Aprobarea acordării componenţei variabile cuvenită administratorilor neexecutivi 
pentru exerciţiul financiar 2021, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr. 
2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale raportului  cu privire la evaluarea gradului de 
îndeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari și nefinanciari; 
 
        7)Ratificarea Deciziei CA nr.11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii și 
suplimentării liniei de credit existentă,  deschisă  de societate la Banca Transilvania SA – 
Sucursala Buzău în baza contractului de credit nr.0079/28.01.2008 și a actelor adiţionale 
ulterioare, linie de credit având ca și destinaţie finanţarea activităţii curente, la nivelul de 
4.000.000 lei, pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum și constituirea de garanţii pentru 
creditul suplimentar/menţinerea garanţiilor constituite de către societate pentru linia de credit 
existentă, conform solicitării Băncii Transilvania SA – sucursala Buzău;  

 

       8)Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea împuternicirii 
persoanelor abilitate pentru semnarea actului adiţional la contractul de credit 
nr.0079/28.01.2008  și a oricăror modificări și completări convenite de către părţile 
contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte 
documente, notificări, cereri, corespondenţa care trebuie semnate și transmise în baza sau în 
legatură cu sau pentru punerea în executare a contractului, după cum urmează:  

1) Mariana Simona Savulescu – Director General ; 
2) Vasii Dragomir – Director Economic Provizoriu ; 
3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate- în lipsa 

titularului menţionat la pct. 2)  



conform solicitării Băncii Transilvania SA – sucursala Buzău;  

         9)Împuternicirea dlui Gogu Nicolae Florin  – Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care 
se legitimează cu CI seria [….] nr [….], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării 
hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului  Comerţului Buzău; 

 
Totodată Consiliul local Pogoanele a luat la cunoștinţă de următoarele 
1) Raport aferent semestrului II al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, 

întocmit în conformitate cu prevederile art. 55) alin 1) din OUG 109/2011 și ale contractelor de 
mandat ale administratorilor;   

2) Raport  Anual  întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul 
Consiliului de Administraţie în baza art. 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la 
remuneraţiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 
financiar 2021; 

3) Raport Anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie 
conform prevederilor Actului constitutiv al societăţii și al ROF CA pentru exerciţiul financiar 
2021; 

 
        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/. 

                                                                

                                                                      Inițiator, 

Primarul orașului Pogoanele 

Ing. Dumitrașcu Florin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


