
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
                            - CONSILIUL LOCAL – 

 
H O T A R A R E 

 privind revocarea mandatului domnului Sălcuţan Alexandru Lucian de 
reprezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii 

Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău şi numirea în această calitate a 
altui reprezentant 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;   
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.     
76/CLM/2017, prin care se propune  revocarea mandatului domnului Sălcuţan 
Alexandru Lucian de reprezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale 
ale Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău şi numirea în această 
calitate altui reprezentant; 
        -  cererea domnului Sălcuţan Alexandru Lucian de încetarea a mandatului 
de reprezentant al municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii 
Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău, nr. 4621/16.02.2017; 
        - raportul comun al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinstituţională şi al Serviciului Juridic 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 art.125, alin.(1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
          - prevederile art. 3, alin.(2), lit. a), art.44 şi art.64 ^ 3 din O.U.G.                  
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          - prevederile art.2013 – 2038 din Cod Civil; 

 - prevederile art. 14, alin.(1) şi (1^1) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 
ori indirect o participaţie majoritară, cu modidficările şi completările ulterioare; 

 
  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 37, 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 A R A S T E : 
 
          Art.1.- (1) Începând cu data de 23 februarie 2017, se revocă mandatul de 
reprezentant al municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor a  



Societăţii Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău, al domnului Sălcuţan 
Alexandru Lucian, ca urmare a demisiei. 
             (2) Cu aceeaşi dată se revocă orice altă împuternicire cu caracter 
general şi/sau special acordată domnului Sălcuţan Alexandru Lucian de către 
Consiliul Local al Municipiului Buzău în numele municipiului Buzău, în calitatea 
de reprezentant al municipiului la Societatea Comercială " Compania de Apă " 
S.A. Buzău. 

 Art. 2- Se constată faptul că  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 26 si  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 27 din 02 
februarie 2017 şi-au încetat aplicabilitatea. 

 Art.3. (1) Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri îşi 
încetează aplicabilitatea: 

  a) - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.110/01.07.2016; 
  b) - Art.1, teza I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău Nr. 

111/01.07.2016 referitoare la împuternicirea domnului Sălcuţan Alexandru 
Lucian de a convoca şi a ţine în orice formă legală adunări generale ale 
acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă " S.A. Buzău, în vederea 
aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind modificarea actului constitutiv al acestei societăţi; 
  c) - Art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău Nr. 
111/01.07.2016, în ceea ce priveşte mandatarea domnului Sălcuţan Alexandru 
Lucian de a duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri; 

 d) - Art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
165/13.09.2016; 

 e). - Art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
166/13.09.2016; 

(2) Cu aceeaşi dată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
165/2016 pentru aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al 
Societăţii Comerciale ”Compania de Apă” S.A Buzău precum şi împuternicirea 
domnului Sălcuţan Alexandru Lucian să reprezinte municipiul Buzău în 
Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. 
Buzău şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.166/2016 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 se renumerotează în mod corespunzător. 

Art.4. - Începând cu data de 23 februarie 2017, doamna Cristea Georgeta 
se desemnează să reprezinte Municipiul Buzău în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, în vederea 
exercitării drepturilor şi obligaţiilor legale ce decurg din calitatea de acţionar 
principal a muncipiului Buzău. 



Art.5. – Consiliului Local al Municipiului Buzău va aproba prin hotărâre de 
consiliu, modalitatea în care reprezentantul municipiului Buzău votează pentru 
fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinare a 
Acţionarilor (AGOA) sau a Adunărilor Generale Extraordinare a Acţionarilor 
(AGEA), după caz. 
 Art.6.- Persoana desemnată la art.4 este cetăţean român, are domiciliul în 
municipiul Buzău, cart. Micro 14, bl.14 A, ap.2, judeţul Buzău, este născută la 
data de 20.02.1968 în comuna Ruşeţu, judeţul Buzău şi se identifică cu            
cartea de identitate seria XZ, nr.533363, eliberată de SPCLEP Buzău la data de 
22.02.2012. 
 Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare,Cooperare Interinstituţională, Serviciului Juridic 
şi persoana nominalizată la art.5, precum şi Societatea Comercială "Compania 
de Apă " S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                         
        
                             PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
                                 consilier Vasile Murguleţ 
 
 
 
                                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                       Diana Mariana Pavel 

 
 
 
Buzău, 23 februarie 2017 
Nr.  32 
 
 
 
 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în sedinţa din data de 23 februarie  2017, cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
şi actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, 1 abţinere, şi  -- voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  21 consilieri prezenţi la sedinţă. 
 
 
 
 
 


