
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind propunerea de revocare a mandatului administratorului Societăţii 
Comerciale “Compania de Apă” S.A Buzău şi numirea provizorie de noi 

administratori, până la momentul alegerii unora conform OUG nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă precum şi împuternicirea domnului Sălcuţan 

Alexandru Lucian să ducă la îndeplinire hotărârea privind propunerea de 
revocare a mandatului administratorului acestei societăţi şi de numire provizorie 

de noi administratori, până la momentul alegerii unora conform OUG nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 249/CLM/2016, prin care se supune aprobării propunerile de modificare a  
Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale ”Compania de Apă” S.A Buzău, 
conform anexei; 
        - raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală, precum şi avizul Comisiei 
pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;   
        - prevederile Titlului III, cap. IV, secţiunea a a-II-a art. 110, art. 119  şi 
urm. din Legea nr. 31/1990 Titlului II, cap IV secţiunea a-III-a, subsecţiunea I-
a, art 137 indice 1 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 3, alin. (2), art. 8 şi 9 din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi  alin. (3), lit. c), art. 39, pct. (2), art. 
45, alin. (1) şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1.- Se aprobă propunerea de revocare a mandatului administratorilor 
de la S.C "Compania de Apă" S.A. Buzău şi numirea provizorie de noi 
administratori, până la momentul alegerii unora conform Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă. 
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Art.2. - Se împuterniceşte domnul Sălcuţan Alexandru Lucian să ducă la 
îndeplinire hotărârea privind propunerea de revocare a mandatului 
administratorilor acestei societăţi şi de numire provizorie de noi administratori 
până la momentul alegerii unora conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, realizând şi aducând la cunoştinţa 
Consiliului Local toate documentele şi demersurile efectuate pentru îndeplinirea 
mandatului.  

În temeiul art. 119 din Legea nr. 31/1990 va depune la instanţa 
competentă cererea privind obligarea Consiliului de administraţie, respectiv 
directoratul de convocare a Adunării Generale a Societăţii Comerciale 
"Compania de Apă" S.A. Buzău. 
 Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţie 
Publică Locală şi a reprezentantului municipiului Buzău în Adunările Generale 
ale Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, precum şi Societatea 
Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
                                                    

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Constantin Florescu 

 
 
 
 
 

       CONTRASEMNEAZĂ: 
       INSPECTOR PRINCIPAL 

       CU ATRIBUŢII DELEGATE  
       DE SECRETAR, 

       George Sava 
 

 
 
 

 
 
Buzău, 13.09.2016 
Nr. 166 
 
 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data 13 septembrie  2016, cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 13 voturi pentru, - abţineri şi - voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 



 
           


