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H O T A R A R E 
 privind aprobarea efectuării unui audit juridic şi economico-financiar al  

Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău în beneficiul municipiului 
Buzău, în calitate de acţionar majoritar al acesteia, pe cheltuiala societăţii, 

pentru perioada 2008 - 2016 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară; 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.  153/CLM/2016, prin care se propune aprobarea efectuării unui audit juridic 
şi economico-financiar al  Societăţii Comerciale " Compania de Apă " S.A. 
Buzău în beneficiul municipiului Buzău, în calitate de acţionar majoritar al 
acesteia, pe cheltuiala societăţii, pentru perioada 2008 - 2016; 
 - raportul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Primăriei 

Municipiului Buzău, precum și avizul  Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi  
economico – financiare  a Consiliului Local al Municipiului Buzău;   
        - prevederile art. 1 şi art. 2, lit. f) şi n)  din Legea nr. 672/2002 privind 
auditul public intern; 
 - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
 In 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 A R A S T E : 
 
  
 Art.1.- Se aprobă efectuarea unui audit juridic şi economico-financiar al  
Societăţii Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău în beneficiul municipiului 
Buzău, în calitate de acţionar majoritar al acesteia, pe cheltuiala societăţii, 
pentru perioada 2008 – 2016. 
    

  



-2- 
 

  Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Compartimentului 
Audit Public Intern 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. 
 
 
                                           
          
                                 PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
                                  consilier Iulian - Sorin Lazăr 
                               
 
 
 
 

                                                                           
CONTRASEMNEAZA: 

        SEF SERVICIU 
                                                                          CU ATRIBUTII DELEGATE DE 

                                                                        SECRETAR, 
                                                                         Roxelana Radu 

 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 01.07.2016 
Nr. 109  
 
 
 
 
 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data 01 iulie 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 22 voturi pentru, - abţineri şi  - voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 


