
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 

H O T Ă R Â R E  
 

 pentru stabilirea unui mandat reprezentantului municipiului Buzău în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială  “Compania de Apă” S.A. Buzău, pentru 

şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 16.10.2017 şi, respectiv, 17.10.2017  
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  
478/CLM/22.09.2017, prin care se propune stabilirea unui mandat reprezentantului 
municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială  
„Compania de Apă” S.A. Buzău, pentru şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 
16.10.2017 şi, respectiv, 17.10.2017; 

- raportul nr. 24.679/2017 al Serviciului Juridic din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului; 
         - avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;   
          - Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, forma 
actualizată; 
  - prevederile Hotărârii nr. 32/23.02.1017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind revocarea mandatului domnului Sălcuţan Alexandru 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; 
 - prevederile art. 2013 şi următoarele din Codul civil; 
 - prevederile Titlului II, cap IV , art. 125, Titlului III, cap. IV, secţiunea a-II-a, art. 110 
şi urm., Titlului III, cap IV secţiunea a-III-a, subsecţiunea I-a, art 137 ^ 1 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 3, alin. (1), art. 8 şi art 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, 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 acordă mandat reprezentantului municipiului Buzău în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială  “Compania de Apă” S.A. Buzău, pentru 
şedinţa ordinară şi, respectiv, extraordinară din 16.10.2017 şi, respectiv, 17.10.2017  să 
participe şi să voteze, după cum urmează: 
 1. Să voteze “pentru” la punctele 1 şi 2 aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor. 
 
 



 Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic şi al 
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.                                       
 

                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                           consilier Fănică Bârlă 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                 Roxelana Radu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buzău, 29 septembrie 2017   
Nr. 264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 29 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi 
pentru, 1 abţinere şi --- vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 
consilieri prezenţi la şedinţă. 



 


