ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind
modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de
16.05.2019 orele 11,00, respectiv 17.05.2019 orele 11,00
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
de îndată;
Având în vedere:
- convocatorul primit de la Ecogen Energy, înregistrat la primăria
municipiului Buzău la nr. 56.557/09.05.2019;
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 177/CLM/09.05.2019;
- raportul Direcției Finanțe Publice Locale nr. 56.369/09.05.2019 din
cadrul aparatului de specialitate al primarului mun. Buzău;
- avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Ecogen Energy S.A – autentificat sub nr.
225/22.01.2008 de Biroul Notarilor Publici Asociați: Lefter Sinica și Lefter
Daniela.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin.
(1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Ecogen
Energy S.A. din data de 16.05.2019 orele 11,00 respectiv, în data de
17.05.2019 orele 11,00, se acordă mandat special dlui. Emil Halcu, să
voteze după cum urmează:
a) Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi (Aprobarea situațiilor financiarcontabile pentru anul 2018, ale Ecogen Energy S.A. și Ecogen Therm
S.R.L.) să voteze ”împotrivă”;

b) Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (Aprobarea bugetelor pentru anul
2019) să voteze ”împotrivă”;
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește
domnul Halcu Emil.
Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcția Finanțe
Publice Locale, Serviciul Juridic, precum și dl Halcu Emil, Ecogen Energy S.A.,
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 10 mai 2019
Nr. 128

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 10 mai 2019, 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 0 voturi
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi
la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 177/CLM/09.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil
Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din
data de 16.05.2019 orele 11,00, respectiv 17.05.2019 orele 11,00

În legătură cu proiectul de hotărâre de mai sus, precizez
următoarele:
Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Ecogen Energy
S.A. din data de 16.05.2019 orele 11,00 respectiv, în data de 17.05.2019
orele 11,00, se acordă mandat special dlui. Emil Halcu, să voteze după
cum urmează:
-Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi (Aprobarea situațiilor financiarcontabile pentru anul 2018, ale Ecogen Energy S.A. și Ecogen Therm
S.R.L.) să se voteze ”împotrivă”;
-Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (Aprobarea bugetelor pentru
anul 2019) să se voteze ”împotrivă”;
Așa cum rezultă din raportul de specialitate, nu sunt îndeplinite
condițiile legale pentru ca aceste documente să fie aprobate.
Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect
de hotărâre.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Direcția Finanțe Publice Locale
Nr. 56.369/09.05.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil
Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din
data de 16.05.2019 orele 11,00, respectiv 17.05.2019 orele 11,00

Motive:
- SC ECOGEN ENERGY SA nu a prezentat raportul auditorului
financiar conform actului constitutiv cap VII 14.3 si a prevederilor
ordinului nr.10/2019 din 3 ianuarie 2019 ;
- SC ECOGEN ENERGY SA nu a prezentat bugetul de venituri și
cheltuieli pentru anul 2019.
Având în vedere cele de mai sus, nu se
situațiile financiare pe anul 2018 și bugetul de
anul 2019 al SC ECOGEN ENERGY SA.
Ca urmare a celor menționate mai sus,
situațiile financiare pe anul 2018 și bugetul de
anul 2019 al SC ECOGEN THERM SRL.

pot supune spre aprobare
venituri și cheltuieli pentru
implicit nu se pot aproba
venituri și cheltuieli pentru

DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE LOCALE,

Director Executiv
Laurenţiu - Iulian Vasile

Director Executiv Adjunct
Mariana-Daniela Gogea

