
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului 
Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la 
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința 

din data de 30.01.2020 
 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

 
 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre nr. 920/20.01.2020; 

- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală  
nr. 921/20.01.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a 

Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 
19149/30.12.2019; 

- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”  
nr. 21/27.11.2019 pentru avizarea favorabilă a modificării și 

completării art. 3.1 și art. 3.4 din Actul constitutiv al Societății 
„Companiei de Apă” SA Buzău; 

- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 
nr.19/27.11.2019 privind aprobarea Strategiei de tarifare, practicată 

de Operatorul regional – Societatea „Compania de Apă” SA Buzău în 
întreaga arie de operare, pentru perioada 2020-2025; 

- hotărârea Consiliului Județean nr. 194/03.10.2019 privind aprobarea 
Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizelor Cost-Beneficiu 

pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020”;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 privind 

desemnarea reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a 
Societății „Compania de Apă” SA Buzău, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Buzău nr. 92/2017, 
 

 
 

 



 
În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
    Art.1. (1) Se acordă un mandat special reprezentantului Județului 

Buzău în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor la Societatea 
„Compania de Apă” SA Buzău din data de 30.01.2020 de a vota „PENTRU” 

la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează: 
1. Aprobarea schimbării sediului social al Societății „Compania de Apă” SA 

Buzău din strada Unirii, bl. 8 FGH, municipiul Buzău, județul Buzău, în 

strada Spiru Haret nr. 6, municipiul Buzău, județul Buzău și totodată 
închiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret nr. 6, municipiul 

Buzău, județul Buzău; 
 

2. Aprobarea modificării și completării art. 3.1 și art. 3.4 din Actul constitutiv 
al societății, în sensul mutării noului sediu social al Societății „Compania de 

Apă” SA Buzău în municipiul Buzău, strada Spiru Haret nr. 6  județul Buzău 
și totodată închiderea punctului de lucru situat în municipiul Buzău, strada 

Spiru Haret nr. 6  județul Buzău, după cum urmează: 
a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut: „Sediul social al 

societății este în Buzău, județul Buzău, strada Spiru Haret nr. 6”; 
b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „punct de lucru situat în 

Buzău, strada Spiru Haret nr. 6, județul Buzău”; 
 

3. Aprobarea modificării Titlului II – Sistemul financiar și sistemul contabil – 

Capitolul I – sistemul financiar – art. 36) - Prețurile, tarifele și alte surse de 
venit, alin. 3) din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, prin încheierea unui act adițional la 
acesta, condiționat de existența avizului ADI Buzău 2008; 

 
4. Împuternicirea d-nei Rogoz Loredana – consilier juridic – Compartiment 

juridic care se legitimează cu CI seria  [...] nr. [...] să semneze actul 
constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării 

hotărârilor la Registrul Comerțului. 
 

           (2) Mandatul special acordat reprezentantului Județului Buzău în 
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA 

Buzău în condițiile alin. (1) se menține și rămâne valabil pentru orice 
ședință extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor, având aceeași 

ordine de zi ca și a ședinței convocate pentru data de 30.01.2020. 

 
    Art. 2. Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a 

Acționarilor la societatea „Compania de Apă” SA Buzău va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 



 
 

 
    Art. 3. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului Județului Buzău, Societății „Compania de 
Apă” SA, persoanelor juridice interesate precum și publicarea pe site-ul 

autorității publice județene. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 
 

 

                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nr. 18   
BUZĂU, 30 IANUARIE 2020 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, 9 abţineri de cei 30 consilieri judeţeni prezenţi. 
 
(Domnii consilieri județeni Bușcu Alexandru și Bogdan Ion nu participă la vot fiind 

sub incidenţa art.  228 alin. (1) lit. „e” și respectiv lit. „a”  din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

 
 



 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

            PREȘEDINTE 
    NR. 920/20.01.2020           
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat 
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” 
SA Buzău pentru ședința din data de 30.01.2020 

 

 
 

Punctele 1 și 2 înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a 
Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău 

din data de 30.01.2020 au ca obiect modificarea actului constitutiv al 
societății ca urmare a mutării sediului social al societății din municipiul 

Buzău, strada Unirii bloc 8 FGH în municipiul Buzău, strada Spiru Haret nr. 
6.  

Punctul 3 înscris pe ordinea de zi are ca obiect încheierea unui act 
adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, ce cuprinde strategia de tarifare bazată 
pe analiza cost-beneficiu pentru Contractul de finanțare a Programului 

Operațional Infrastructură Mare „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-
2020”. 

Modificările de la punctul 1 de pe ordinea de zi au primit avizul 
favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” prin 

hotărârea  
nr. 21/27.11.2019,  iar punctul 3 de pe ordinea de zi a fost aprobat de 

către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” prin Hotărârea  
nr. 19/27.11.2019. 

 
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE - EMANOIL NEAGU 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



   CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
        DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
         NR. 921/20.01.2020 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat 
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” 
SA Buzău pentru ședința din data de 30.01.2020 

 
 

 Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării 
Generale a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data 

de 30.01.2020, sunt de competența de aprobare a acestui organism de 
conducere.  

Având în vedere faptul că Societatea „Compania de Apă” SA Buzău și-
a mutat activitatea în imobilul din municipiul Buzău, strada Spiru Haret nr. 

6 și că imobilul situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bl. 8 FGH (unde 

figurează sediul social al societății) a fost înstrăinat, se impune modificarea 
actului constitutiv al societății în ceea ce privește mutarea sediului societății 

la adresa din municipiul Buzău, strada Spiru Haret nr. 6. Această modificare 
a primit avizul favorabil al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 

2008” prin Hotărârea nr. 21/27.11.2019. 
Referitor la punctul 3 înscris pe ordinea de zi, acesta are ca obiect 

încheierea unui act adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare, act adițional ce cuprinde 

modificări cu privire la prețurile și tarifele pentru serviciile 
furnizate/prestate de SC Compania de Apă SA în perioada 2020-2025. 

 Precizăm însă, că, deși în convocatorul transmis de Societatea 
„Compania de Apă” SA Buzău, se menționează că  modificarea contractului 

de delegare in ceea ce privește prețurile, tarifele și alte surse de venit se va 
face prin încheierea unui act adițional la acesta condiționat de existența 

avizului ADI Buzău 2008, potrivit prevederilor art. 16 alin. 3 din 

Statutul Asociației, aceasta aprobă modificările prețurilor și 
tarifelor propuse de operator și nu avizează favorabil. De altfel, acest 

lucru s-a realizat prin Hotărârea nr. 19/27.11.2019 a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, hotărâre prin care a fost 

aprobată strategia de tarifare, practicată de Operatorul Regional – 
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău. 

Strategia de tarifare menționată în proiectul actului adițional se 
bazează pe analiza cost-beneficiu pentru Contractul de finanțare a 

Programului Operațional Infrastructură Mare „Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în 

perioada 2014-2020” și a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
nr. 194/03.10.2019.  

  

DIRECTOR EXECUTIV 
MIRELA OPREA 


