
         

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la 
 SC „Compania de Apă” SA Buzău pentru  

mandatul 2020-2024 

 

 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

 
 referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 17443/09.12.2020; 
 raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat sub 

nr. 17444 /09.12.2020; 

 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; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 124/2008 pentru 
aprobarea cumpărării de acțiuni nominative la SC „Compania de Apă” 

SA Buzău; 
 prevederile art. 110-113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f”, art. 175  şi  art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 Art. 1. Se desemnează ca reprezentant al Județului Buzău - în calitate 

de acționar minoritar la SC „Compania de Apă” SA Buzău în Adunarea 
Generală a Acționarilor societății doamna Oprea Mirela Eugenia, directorul  

executiv al Direcției juridice și administrație publică locală, cu datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

 



 
 Art. 2. Reprezentantul desemnat al Județului Buzău va solicita 

Consiliului Județean un mandat expres cu privire la votul ce îl va exprima 
pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a ședințelor ordinare și extraordinare 

convocate de Societatea „Compania de Apă” SA Buzău. 
 

 Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Societății „Compania de Apă” 

SA Buzău și persoanei fizice desemnate,  precum şi publicarea pe site-ul 
Consiliului Judeţean Buzău. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 

 
 

 

 
                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Nr. 212 
BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2020 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

- abţineri. 

 

 

 



 
 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

    PREŞEDINTE 
 
NR. 17443/09.12.2020 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea 

Generală a  Acționarilor la SC „Compania de Apă” SA Buzău 

pentru mandatul 2020-2024 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 124/2008, Județul Buzău 

a achiziționat – prin Consiliul Județean Buzău – un număr de 5000 acțiuni 
nominative în valoare totală de 500.000 lei la SC „Compania de Apă” SA 

Buzău, reprezentând un procent de 10,84% din totalul acțiunilor. 
 Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, acționarul trebuie să 

desemneze un reprezentant mandat în Adunarea Generală a Acționarilor. 
 Din 2017, reprezentantul UAT Județul Buzău a fost directorul executiv 

al Direcției juridice și administrație publică locală propus prin proiectul de 

hotărâre pentru continuarea și în acest mandat a reprezentării. 
Deși am calitatea de reprezentant de drept al Județului în Adunarea Generală 

a Acționarilor, legea îmi conferă și dreptul de a delega această calitate. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

         PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

       CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  
               PUBLICĂ LOCALĂ 
         NR. 17444/09.12.2020 
 
 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea 

Generală a Acționarilor la SC „Compania de Apă” SA Buzău 

pentru mandatul 2020-2024 

 

Proiectul de hotărâre a fost inițiat cu respectarea prevederilor Legii nr. 
31/1990 privind societățile. Persoana desemnată cu calitatea menționată în 

proiectul de hotărâre, acționează ca un mandatar al cărui mandat se supune 
regulilor prevăzute de Codul Civil. 

 Prevederile art. 175 din Codul Administrativ stipulează că Județul este 
reprezentat de drept în Adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară și în Adunarea Generală a Acționarilor a operatorilor regionali 
și locali de servicii comunitare de utilități publice de Președintele Consiliului 

Județean. Acesta poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în AGA 
vicepreședinților, Secretarului General al Județului, Administratorului public 

precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 


