
 

                                                     ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 

H O T Ă R Â R E 
pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, 

domnul Constantin Toma, să propună şi să voteze suplimentarea ordinii de 
zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“Buzău 2008” cu probleme de interes pentru asociaţie şi operatorul regional 
 
 

       Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă extraordinară;  
 Având în vedere: 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 143/CLM/2017, prin care se propune aprobarea acordării unui 
mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să 
propună şi să voteze suplimentarea ordinii de zi a şedinţei Adunării 
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” cu 
probleme de interes pentru asociaţie şi operatorul regional;  
 - raportul comun al Serviciului Juridic şi Serviciului Resurse Umane  
nr. 7839/2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Buzău; 

- avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
precum şi avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

- convocatorul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Buzău 2008“,transmis prin adresa nr. 274 din 14.03.2017 ; 

- convocatorul consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale 
« Compania de Apă«   S.A. Buzău nr. 2768 din 20.02.2017; 
        - prevederile art. 17 şi art.20 din Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008”, forma actualizată; 
      - prevederile Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale " Compania 
de Apă " S.A. Buzău , forma actualizată; 



- prevederile HCL nr. 276/2007 privind participarea Municipiului 
Buzău în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară « Buzău 2008 »; 

- prevederile HCL nr. 113/01.07.2016 privind desemnarea 
reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară « Buzău 2008 » şi modificarea Actului 
Constitutiv şi Statutului acesteia în mod corespunzător; 

- prevederile art.27 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, actualizată, republicată; 

- prevederile art. 17, alin. (2), lit. a), art. 20 din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară « Buzău 2008 »; 
 În temeiul art. 11, art. 36, alin. (2), lit. d), alin. 6, lit. a), punctul 14 , art. 
39, alin. (1), 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, 

HOTĂRÂŞTE: 

     Art.1. – Se acordă mandat special Primarului Municipiului Buzău, 

domnul Constantin Toma, să solicite şi să voteze în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008” suplimentarea 

ordinii de zi a şedinţei din data de 23 martie 2017, ora 12,00 cu 

următoarele puncte : 

1) Propunerile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Buzău nr.166 din data de 13 septembrie 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 O.U.G 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, modificată şi 

completată ulterior prin Hotărârea nr.32/2017; 

2) Propunerea de numire a unor administratori provizorii, până la 

următoarea Adunare  Generală  a Acţionarilor a S.C. „Compania de 

Apă” S.A. Buzău care va desemna noii administratori potrivit 

dispoziţiilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă, cu 

modificările şi completările ulterioare, după cum urmează : 

 



a. Ceauşel Cristian Ştefan - economist, cu domiciliul în Buzău,                      
str. Zona Bazar, bl. 4 A, et. 2, apt. 9; 

b. Colţeanu Luminiţa - Daniela  – profesor, cu domiciliul în Buzău,       
b-dul Unirii, bl. 18 F, et.1, apt.3; 

c. Săvulescu Mariana – Simona - inginer, cu domiciliul în Buzău,   
str. Theodor Neculuţă nr. 11; 

d. Hintă Petruş - inginer, cu domiciliul în mun. Râmnicu Sărat, str. 
Mihail Kogălniceanu, bloc. 16, sc. B , etaj 4, apt.13, judeţul 
Buzău; 

e. Dragomir Luminiţa Florentina  - jurist, cu domiciliul în Bucureşti, 
strada Calan, nr. 36, sect 3; 

3) Avizarea propunerilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr.165 din data de 13 septembrie 2016 pentru 
aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al 
Societăţii Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău, modificată şi 
completată ulterior prin Hotărârea nr.32/2017, precum şi a 
propunerii de modificare a Art.14.2. din Actul Constitutiv al Societăţii 
Comerciale ”Compania de Apă” S.A Buzău, după cum urmează : 

,, 14.2. Acţionarii prezenţi sau reprezentaţi la Adunarea Generală a 
Acţionarilor vor numi, dintre rândul acestora, o persoană în calitate de 
Secretar al adunării. Secretarul va nota şi înregistra Acţionarii care sunt 
prezenţi sau reprezentaţi şi Acţionarii care sunt absenţi, redactând o listă 
de prezenţă. Secretarul va întocmi procesul verbal al şedinţei.” 

4) Avizarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

(AGOA) a S.C. “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 

28.03.2017, cu propunerile de modificare comunicate de Unitatea 

Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău prin adresa 

nr.5948/01.03.2017. 

    Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Municipiului Buzău - domnul Constantin Toma. 

      Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Buzău 2008”, în vederea acordării avizului pentru 

modificarea Actului Constitutiv, precum şi pentru aprobarea propunerii de 

revocare a membrilor Consiliului de Administraţie şi a propunerii listei cu 

persoanele ce vor fi alese membri ai Consiliului de Administraţie .      

 

 

 



 

  

     Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se 

comunică Primarului Municipiului Buzău, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Buzău 2008” şi Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.   

                           
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

consilier Daniel Lambru 
 
 
 
 

                                          CONTRASEMNEAZA: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                             Diana Mariana Pavel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 22 martie 2017     
Nr. 49 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 22 martie 2017, cu respectarea prevederilor  
art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 2 abţineri şi  -- 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  21 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 


