
 
                                                            ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A Buzău, din data de 29.03.2018, ora 
12.00, și respectiv 30.03.2018, ora 12.00 

 
         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;  

 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  

88/CLM/15.03.2018 prin care se propune luarea unor decizii legate de Adunarea Gen-
erală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A Buzău, 
din data de 29.03.2018, ora 12.00, și respectiv 30.03.2018, ora 12.00; 
 - raportul Serviciului Juridic nr. 8404/15.03.2018 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 a Conisiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C « Com-
pania de Apă »  S.A Buzău, nr. 2333/21.02.2018, înregistrat la Primăria Municipiului 
Buzău sub nr. 5911 din 22.02.2018; 

- prevederile art. 141 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 modi-
ficările și completările ulterioare; 

- dispozițiile art. 94, alin. 21, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  

- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Lo-
cal, este acționar majoritar la S.C Compania de Apă S.A Buzău; 

În temeiul: 
 -prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, punctul 14, art. 45, alin. 1 și alin. 5 
precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice lo-
cale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

 



HOTĂRĂŞTE: 

     Art.1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, 
aprobă ca reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor (ordinară sau 
extraordinară) de la S.C Compania de Apă S.A Buzău, să fie desemnată doamna Dinu 
Cristina Gianina, identificată cu Carte de Identitate seria XZ nr. 637649, emisă de 
SPCLEP Buzău, la data de 17.02.2014.    
 Art.2.  Persoana nominalizată la art. 1, va vota “ÎMPOTRIVĂ” la punctul 1 de pe 
ordinea de zi și va vota “PENTRU“ la punctul 2 de pe ordinea de zi, puncte menționate 
în convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale 
“Compania de Apă“  S.A Buzău, înregistrat la nr. 5911 din 22.02.2018 ; 
 Art.3. Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei 
amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de 
la S.C « Compania de Apă « S.A Buzău, cu aceeași ordine de zi. 
  Art.4. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, Societatea 
Comercială “”Compania de Apă” S.A. Buzău precum și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Buzău 2008” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
   consilier George - Aurelian Vlad 

 
 
 

                                                             CONTRASEMNEAZA: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                      Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 26 martie 2018   
Nr.80 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 26 martie 2018, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) și alin 
(5) 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 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Domnul consilier Ionescu Constantin nu participă la vot. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ROMÂNIA 

    MUNICIPIUL BUZĂU 

  JUDEȚUL BUZĂU 

 Nr. 88 /CLM/15.03.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de 

Apă »  S.A Buzău, din data de 29.03.2018, ora 12.00, și respectiv 30.03.2018, 
ora 12.00 

 
La data de 22.02.2018, la sediul Primăriei municipiului Buzău, a fost primit 

de la Compania de Apă S.A. Buzău, Convocatorul înregistrat la nr. 5911 din 
22.02.2018, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
(AGOA), pentru data de 29.03.2018, ora 12.00, respectiv 30.03.2018, ora 12.00. 
 Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a OUG 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, acționarii pot vota în 
AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. 

Conform art. 14 indice 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 modificările și completările ulterioare, În 
exercitarea calităţii de acţionar la societăţile la care deţin direct sau indirect o 
participaţie unică sau majoritară, statul şi unităţile administrativ-teritoriale acordă 
mandate cu titlu gratuit reprezentanţilor săi în adunările generale ale acţionarilor 
acestor societăţi,  ceea ce înseamnă că exercitarea votului prin reprezentare se 
poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, prin procură specială și 
hotărâre de consiliu local. 



  Având în vedere ca UAT Buzău, prin Consiliul Local, trebuie să își 
desemneze reprezentantul în AGOA, propun ca această persoană să fie doamna 
Dinu Cristina Gianina, propunând totodată ca aceasta să voteze astfel : 

- “ÎMPOTRIVĂ”  la punctul 1; 

Apreciez că această modalitate de vot este motivată de următoarele 
considerente ce rezultă din analiza Notei de fundamentare pentru avizarea și 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Compania de Apă 
S.A. Buzău, astfel: 

 

La punctul 6: 

- In Nota de fundamentare pentru avizarea si aprobarea BVC 2018 (nr. 
194/15.01.2018), pagina 4: la repartizarea profitului, dividendelor si redeventelor 
cuvenite se va tine cont de punctul 1 din decizia Curtii de Conturii nr. 
2130/12.12.2017 si virarea ulterioara a sumelor datorate alimentarii fondului IID. 

- Anexa 2- detalierea indicatorilor economico-financiari, capitol II- A2- 
sumele prevazute in bugetul pe 2018 vor tine cont de punctul 2 din decizia Curtii 
de Conturii nr. 2130/12.12.2017, privind plata catre UAT Ulmeni, Cislau, Chiojdu, 
Sapoca, Cernatesti si Sarulesti a taxelor pe cladiri si a majorarilor de intarziere 
aferente. 

- Anexa 2- detalierea indicatorilor economico-financiari, capitol II-A3-  la 
linia b1) cheltuieli cu consultanta juridica se va tine cont de punctul 3 din decizia 
Curtii de Conturii nr. 2130/12.12.2017, privind reanalizarea contractului de 
asistenta juridica nr. 37/27.04.2012 

- Anexa 4- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare- punctul 5- 
municipalitatea prin Primar a solicitat companiei in repetate randuri, atat în cadrul 
dezbaterilor organizate în data de 30 august cat si ulterior, prin adresele nr. 
28206/19.10.2017 si nr. 34736/29.12.2017 sa fie prezentate soluțiile alternative 
pentru rețeaua de canalizare apă uzată menajeră decât cea prezentată în 
material, preum si analiza cost-beneficiu pentru soluțiile tehnice adoptate in 
studiul de fezabilitate. Pana in acest moment nu avem nici un raspuns . De 
asemenea, prin adresa nr. 34736/29.12.2017 am solicitat informatii despre 
proiectele aprobate care urmează să fie implementate. Nici acestei solicitari 
compania nu a dat curs. 

- Anexa E privind indicatorii de performanta ai serviciului- solicitam 
introducerea  indicatorului privind calitatea apei furnizate, pe care il consideram 
obligatoriu . 

- Anexa F -, capitol II- Indicatori manageriali generali, pct. 3 Reducerea 
pierderilor (procentul de apa nefacturata) nu poate fi considerata performanta 
cresterea procentului de pierderi, avand in vedere ca in anul 2017 acest indicator 



a fost 27.38% iar pentru anul 2018 propuneti un procent mai mare de pierderi, de 
30.04%. 
   - “PENTRU“ la punctul 2, puncte menționate în convocatorul ședinței 

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de 
Apă“  S.A Buzău, înregistrat la nr. 5911 din 22.02.2018 ; 

       În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, 
cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 

 
          PRIMAR, 

Constantin Toma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 

  JUDEȚUL BUZĂU 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

-Serviciul Juridic- 

Nr. 8404 /15.03.2018  
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de 

Apă »  S.A Buzău, din data de 29.03.2018, ora 12.00, și respectiv 
30.03.2018, ora 12.00 

 
 

La data de 22.02.2018, la sediul Primăriei municipiului Buzău, a fost 
primit de la Compania de Apă S.A. Buzău, Convocatorul înregistrat la nr. 
5911 din 22.02.2018, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor (AGOA), pentru data de 29.03.2018, ora 12.00, respectiv 
30.03.2018, ora 12.00. 

 Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a OUG 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin 
mijloace electronice. 



Conform art. 14 indice 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 modificările și completările 
ulterioare, În exercitarea calităţii de acţionar la societăţile la care deţin 
direct sau indirect o participaţie unică sau majoritară, statul şi unităţile 
administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanţilor săi 
în adunările generale ale acţionarilor acestor societăţi,  ceea ce înseamnă 
că exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant 
autorizat desemnat, prin procură specială și hotărâre de consiliu local. 

  Având în vedere ca UAT Buzău, prin Consiliul Local, trebuie să își 
desemneze reprezentantul în AGOA, urmează ca domnul primar în calitate 
de inițiator al proiectului de hotărâre, să formuleze o propunere în acest 
sens. 

 
 
 
Pentru a preîntâmpina emiterea unei/unor alte HCL cu același obiect, 

se impune includerea unui articol care să prevadă că dispozițiile prezentei 
hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării 
Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la SC Compania de 
Apă SA Buzău, cu aceeași ordine de zi. 

 
 

Serviciul Juridic, 
Dima Viorel 

 
 


