
 

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 reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea 
Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării 

drepturilor de acționar la ședința din  20 decembrie 2021 cu reluare in 21 decembrie 2021 
                                                                                       
                                                                                                    Avizat Secretar General, 
                                                                                                   Valentino Adrian Cotruță       
       
 
        Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 

  Având in vedere: 
- Convocatorul nr. 26498/17.11.2021  a Companiei de Apă SA Buzău, înregistrat la  

Primăria orașului Pogoanele sub nr. 12392/18.11.2021; 
- Raportul secretarului general al orașului Pogoanele, Cotruță Valentino Adrian. 
- Referatul de aprobare al Primarului orașului Pogoanele înregistrată la nr.  

12463/19.11.2021; 
- 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 Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA 
Buzău din data de 20.11.2021, cu reluare in data de 21.11.2021 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  deschiderii a 3 (trei) noi puncte de lucru ale societatii, 
dupa cum urmeza:  

 
- Imobil Punct Termic - PT 31-   Str. Democratiei, bl 12E , municipiul Buzau; 
- Imobil Punct Termic - PT 34 – Str.Unirii , langa bl.9D ,    municipiul Buzau ; 
- Imobil Punct Termic - PT 37 – Str.Unirii , langa bl.19H,   municipiul Buzau; 
2) Aprobarea modificarii  art. 3.4)   din Actul constitutiv in sensul  completarii acestuia  



cu cele 3(trei) noi puncte de lucru , dupa cum urmeaza :  
 

“Art. 3.4) Societatea are puncte de lucru, fara personalitate juridica, dupa cum urmeaza: 
1)……………………………………93); 
94) Imobil Punct Termic - PT31) –  Str. Democratiei, bl 12E , municipiul Buzau; 
95) Imobil Punct Termic - PT 34) – Str. Unirii , langa bl.9D ,    municipiul Buzau ; 
96) Imobil Punct Termic –PT  37) – Str.Unirii , langa bl.19H,   municipiul Buzau;” 
 

conditionat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008” . 
 

3) Aprobarea incheierii si executarii contractului privind Contul de Rezerva al 
Serviciului Datoriei (“ Debt Service Reserve Account Agreement “ – in limba engleza) ce 
urmeaza a fi incheiat intre Societate, BERD si Banca Transilvania SA actionand prin sucursala 
Buzau  (astfel cum aceasta este definita in Contractul de Credit), avand ca obiect 
alimentarea,administrarea si controlul Contului de Rezerva al Serviciului Datoriei (astfel cum 
acesta este definit in contractul de credit) pentru acoperirea obligatiilor societatii  privind 
serviciul datoriei in conformitate cu prevederile Contractului de Credit ; 

 
4) Aprobarea proiectului Contractului privind Contul de Rezerva al Serviciului 

Datoriei (“ Debt Service Reserve Account Agreement “- in limba engleza)   in forma agreeata 
de BERD si Banca Transilvania SA actionand prin sucursala Buzau – anexat versiunea in lb 
romana /engleza ; 

 
5) Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii , dna Savulescu Mariana  

Simona , si al Directorului Economic al societatii – dnul Vasii Dragomir , in vederea negocierii 
formei finale si semnarii  Contractului  privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei  si a 
oricaror modificari si completari convenite de catre parti 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) Aprobarea imputernicirii dlui Gogu Nicolaie Florin   –Consilier juridic / Secretar 

tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [….] nr [….], sa semneze actul constitutiv actualizat 
si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotărârii AGEA la Oficiul Registrului  
Comerțului Buzau; 

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

persoanelor și instituțiilor interesante, 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 
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