
 
                                                     ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
 CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordi-

nară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A Buzău, 
din data de 30.05.2019, ora 14.00, și respectiv 31.05.2019, ora 14.00 

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

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 194/CLM/15.05.2019 prin care se propune luarea unor decizii 
legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății 
Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, data de 30.05.2019, ora 
14.00, și respectiv 31.05.2019, ora 14.00; 

 - raportul Serviciului Juridic nr. 58.787/15.05.2019 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 Extraordinare a Acționarilor 
a S.C. « Compania de Apă » S.A. Buzău, nr. 9257/08.05.2019, înregistrat 
la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 58.118 din 14.05.2019; 

- dispozițiile Legii societăților 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,  

- prevederile art. 14, alin. 11 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; 

- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin 
Consiliul Local, 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 precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a admin-
istraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

     Art.1.- Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin 
Consiliul Local, ia act că reprezentantul său în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, va fi  
domnul primar Constantin Toma, reprezentantul legal. 

Art.2.- Persoana nominalizată la art. 1 va vota punctele menționate în 
convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 
Societății Comerciale “Compania de Apă“ S.A. Buzău, nr. 9257/08.05.2019, 
înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 58.118 din 14.05.2019, 
după cum urmează: 

-  la punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”; 
         -  la punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”.   
 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 precum și Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
  consilier Viorel Ion  

 
 
 
 

                                              CONTRASEMNEAZĂ: 
         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                    Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 mai 2019   
Nr. 143 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 30 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 14 voturi pentru, 2 abţineri şi 4 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează. 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-PRIMAR- 

Nr. 194/CLM/15.05.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de 
Apă »  S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14.00, și respectiv 

31.05.2019, ora 14.00 
 

 
În conformitate cu prevederile  art. 36 alin. din Legea nr. 215/ 2001 

privind admininstraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile 
legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii 
administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 
condiţiile legii. ” 
              Conform  art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990  privind 
societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în 
baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. ” 
              Având în vedere prevederile legale sus mentionate si convocatorul 
nr 9257/08.05.2019, inregistrat la UAT Buzau sub nr 58118/14.05.2019 si 
materialele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, vă propunem 
acordarea reprezentantului in AGA a unui  mandat special pentru a 
participa în  cadrul Adunării  Generale Extraordinare a  Acţionarilor  S.C 
Compania de Apă S.A Buzău  organizată în data de 30.05.2019 ora 14:00 
cu reconvocare in data de 31.05.2019 ora 14.00, daca cea dintâi adunare 
nu se poate tine,  astfel: 

1. Să voteze ” pentru ” aprobarea vanzarii si a modalitatilor de 
vanzare a imobilelor proprietatea societatii din Buzau str Unirii, bl 8 
FGH, conform propunerii Consiliului de Administratie exprimata 
prin Decizia nr 19/23.04.2019, avand in vedere ca instrainarea 
bunurilor imobile este supusă publicității imobiliare și, pentru o 
vânzare validă, regula conferita de practica este aceea ca bunurile 
imobile ale societatilor pe acțiuni se pot înstrăina in conditiile in 
care s-a luat aceasta hotarare in adunarea generala extraordinară 
a asociaților.  

2. Să voteze ” pentru” punctul 2 inscris pe ordinea de zi. 
 



       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.  58.787/15.05.2019 
 
 

    R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de 
Apă »  S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14.00, și respectiv 

31.05.2019, ora 14.00 
 

 
În conformitate cu prevederile  art. 36 alin. din Legea nr. 215/ 2001 

privind admininstraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile 
legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii 
administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 
condiţiile legii. ” 
              Conform  art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990  privind 
societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în 
baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. ” 
              Având în vedere prevederile legale sus mentionate si convocatorul 
nr 9257/08.05.2019, inregistrat la UAT Buzau sub nr 58118/14.05.2019 si 
materialele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, vă propunem 
acordarea reprezentantului in AGA a unui  mandat special pentru a 
participa în  cadrul Adunării  Generale Extraordinare a  Acţionarilor  S.C 
Compania de Apă S.A Buzău  organizată în data de 30.05.2019 ora 14:00 
cu reconvocare in data de 31.05.2019 ora 14.00, daca cea dintâi adunare 
nu se poate tine,  astfel: 

 Să voteze ” pentru ” aprobarea vanzarii si a modalitatilor de vanzare 
a imobilelor proprietatea societatii din Buzau str Unirii, bl 8 FGH, con-
form propunerii Consiliului de Administratie exprimata prin Decizia nr 
19/23.04.2019, avand in vedere ca instrainarea bunurilor imobile este 
supusă publicității imobiliare și, pentru o vânzare validă, regula con-
ferita de practica este aceea ca bunurile imobile ale societatilor pe 
acțiuni se pot înstrăina in conditiile in care s-a luat aceasta hotarare 
in adunarea generala extraordinară a asociaților.  

 Să voteze ” pentru” punctul 2 inscris pe ordinea de zi. 
 
 

 



Având în vedere cele enunţate mai sus vă rog să analizaţi şi să fiţi de 
acord cu aprobarea proiectului de hotărâre. 

        

    Serviciul Juridic, 
Dima Viorel 

 
 

 


