
 

 

                                                  ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.52/2018 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A Buzău, 

din data de 27.02.2018, ora 12.00 
 

           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
de îndată; 

 Având în vedere: 
 -adresa nr. 214 din 26.02.2018 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Buzău 2008”, prin care au fost comunicate Hotărârea 
nr.11/26.02.2018, precum și procesul verbal al ședinței Adunării Generale a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”; 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 67/CLM/26.02.2018 prin care se propune modificarea și completarea  
Hotărârii Consiliului Local nr. 52/2018   privind luarea unor decizii legate de 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale «Compa-
nia de Apă »  S.A Buzău, din data de 27.02.2018, ora 12.00 ; 
 - raportul Serviciului Juridic nr. 6314/26.02.2018 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 S.C 
«Compania de Apă »  S.A Buzău, înregistrat la nr. 5736 din 21.02.2018; 

- 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 modificările 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; 

-prevederile art. 28, alin. 5 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice; 

- 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 Local, este acționar majoritar la S.C Compania de Apă S.A Buzău; 

În temeiul: 
-prevederilor art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind adminis-

trația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale art. 52, alin. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin H.C.L 92/2012 ; 
 -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 administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

     Art.1. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2018, se va 
modifica și va avea următorul cuprins: 

 Art. 3.” Persoana nominalizată la art. 1, va vota “PENTRU” atât pentru 
pct. 1 de pe ordinea de zi menționată în convocatorul ședinței Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de 
Apă“  S.A Buzău, înregistrat la nr. 5736 din 21.02.2018, astfel cum a fost 
modificat prin Hotărârea nr. 11/26.02.2018 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară « Buzău 2008 »  pentru aprobarea înlocuirii domnului 

Gheorghe Gabriel Constantin din lista de propuneri pentru administratori 
provizorii la S.C Compania de Apă S.A Buzău, cu domnul Bogdan Ion, cât și 
pentru pct. 2 de pe ordinea de zi, menționat în același convocator. ” 

Art. 2 Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului Local nr. 52/2018 
rămân neschimbate. 

Art.3. Orice dispoziție care este contrară prevederilor H.C.L 

nr.52/2018 își încetează valabilitatea. 

  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 Mihai Alexandru 

 
 
 
 

                                                     CONTRASEMNEAZA: 
   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                    Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
Buzău,  27 februarie 2018   

Nr. 53 
 

 

 

 

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 27 februarie 2018, cu respectarea prevederilor  
art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, -  abţineri şi -- 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

    MUNICIPIUL BUZĂU 

  JUDEȚUL BUZĂU 

 Nr. 67/CLM/26.02.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.52/2018 privind luarea unor decizii legate de Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de 
Apă »  S.A Buzău, din data de 27.02.2018, ora 12.00 

 
     

La data de 23.02.2018, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local 
nr.52  prin care s-au hotărât următoarele: 

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. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin 
Consiliul Local, aprobă ca doamna Săvulescu Mariana Simona și domnul 
Pistol Eduard să fie desemnați să participe, în calitate de reprezentanți ai 

UAT Buzău și ai Consiliului Local, în cadrul Consiliului de Administrație al 
Companiei de Apă S.A. Buzău, ca și administratori provizorii până la data de 
30.06.2018, dar nu mai târziu de data numirii noilor administratori, conform 
listei transmise de ADI Buzău 2008 către S.C Compania de Apă S.A. Buzău. 



 Art. 3. Persoana nominalizată la art. 1, va vota “PENTRU” la ambele 
puncte de pe ordinea de zi menționată în convocatorul ședinței Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de 
Apă“  S.A Buzău, înregistrat la nr. 5736 din 21.02.2018. 

 Art. 4. 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. 

La data de 26.02.2018, la Primăria municipiului Buzău/Registratura 
CLM, a fost primită Hotărârea ADI Buzău 2008 nr. 11 din 26.02.2018, prin 
care am fost informați că în lista de propuneri pentru administratori provizorii 
la Societatea Comercială “Compania de Apă“  S.A Buzău, a fost aprobată 
înlocuirea domnului Gheorghe Gabriel Constantin, cu domnul Bogdan Ion. 

Pentru rigoarea mandatului acordat persoanei nominalizate la art. 1 
din H.C.L nr. 52 din 23.02.2018, apreciez că se impune modificarea art. 3 
din aceeași hotărâre, în sensul că se va menționa că se va acorda vot 
PENTRU, inclusiv pentru punctul 1 din ordinea de zi, în forma modificată prin 
înlocuirea persoanei de la pct. 2 din lista de administratori provizorii 
(înlocuirea domnului Gheorghe Gabriel Constantin, cu domnul Bogdan Ion).   

Totodată, pentru a elimina orice contradicție cu reglementări anterioare 
în ceea ce privește calitatea de reprezentant al UAT Buzău în Adunarea 
generală a acționarilor, apreciez că se impune completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 52/2018 cu un nou articol, prin care să se precizeze că 
orice dispoziție contrară referitoare la desemnarea ca și reprezentant al 
UAT, prin Consiliul Local, în această Adunare, să își înceteze valabilitatea. 

În consecință, propun ca deliberativul să aprobe prezentul proiect de 
hotărâre.  

 

 

 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROMÂNIA 

  JUDEȚUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

-Serviciul Juridic- 

Nr.  6314/26.02.2018  

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 52/2018 privind luarea unor decizii legate de Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de 

Apă »  S.A Buzău, din data de 27.02.2018, ora 12.00 
 

 
La data de 23.02.2018, a fost adoptată H.C.L nr. 52 prin care s-au 

hotărât următoarele: 

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. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin 

Consiliul Local, aprobă ca doamna Săvulescu Mariana Simona și domnul 
Pistol Eduard să fie desemnați să participe, în calitate de reprezentanți ai 
UAT Buzău și ai Consiliului Local, în cadrul Consiliului de Administrație al 
Companiei de Apă S.A. Buzău, ca și administratori provizorii până la data de 
30.06.2018, dar nu mai târziu de data numirii noilor administratori, conform 
listei transmise de ADI Buzău 2008 către S.C Compania de Apă S.A. Buzău. 

 Art. 3. Persoana nominalizată la art. 1, va vota “PENTRU” la ambele 
puncte de pe ordinea de zi menționată în convocatorul ședinței Adunării 



Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de 
Apă“  S.A Buzău, înregistrat la nr. 5736 din 21.02.2018. 

 Art. 4. 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. 

La data de 26.02.2018, la Primăria municipiului Buzău/Registratura 
CLM, a fost primită Hotărârea ADI Buzău 2008 nr. 11 din 26.02.2018, prin 
care am fost informați că în lista de propuneri pentru administratori provizorii 
la Societatea Comercială “Compania de Apă“  S.A Buzău, a fost aprobată 
înlocuirea domnului Gheorghe Gabriel Constantin, cu domnul Bogdan Ion. 

Pentru rigoarea mandatului acordat persoanei nominalizate la art. 1 
din H.C.L nr. 52 din 23.02.2018, este oportună modificarea art. 3 din aceeași 
hotărâre, în sensul că se va menționa că se va acorda vot PENTRU, inclusiv 
pentru punctul 1 din ordinea de zi, în forma modificată prin înlocuirea 
persoanei de la pct. 2 din lista de administratori provizorii (înlocuirea 
domnului Gheorghe Gabriel Constantin, cu domnul Bogdan Ion).   

Totodată, pentru a se evita contradicții de reglementare în ceea ce 
privește calitatea de reprezentant al UAT Buzău în Adunarea generală a 
acționarilor, apreciez că se impune completarea HCL 52/2018 cu un nou 
articol, prin care să se precizeze că orice dispoziție contrară referitoare la 
desemnarea ca și reprezentant al UAT, prin Consiliul Local, în această 
Adunare, să își înceteze valabilitatea. 

În consecință, propun ca deliberativul să aprobe proiectul de hotărâre.  

 
 

 
Serviciul Juridic, 

Dima Viorel 
 
 


