PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă”
SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv
extraordinară din data de
30 martie 2021

-

-

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre nr. 4196/09.03.2021;
raportul
Direcției
Juridice
și
Administrație
Publică
Locală
nr. 4197/09.03.2021;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 212/2020 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău
pentru mandatul 2020 - 2024;
ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor
transmisă prin convocatorul înregistrat sub nr. 3818/03.03.2021;
ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a
Acționarilor transmisă prin convocatorul înregistrat sub nr.
3819/03.03.2021,

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „a”, alin. (2), lit. „d”, și art. 182 alin.
(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Județul Buzău în calitate de acționar în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, exprimă
următorul vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea zi pentru ședințele
din data de 30 martie 2021 după cum urmează:

I.

Ședința ordinară:

1. Împuternicirea d-lui Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/Secretar
tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr. [...] să efectueze
toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul
Comerțului Buzău - VOT ”PENTRU”.
2. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă”
SA Buzău din data de 30.03.2021 de a lua act, fără observații
formulate, cu privire la pct. II de pe ordinea de zi:
- Raportul aferent semestrului II al anului 2020 cu privire la
activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de
Administrație în conformitate cu prevederile art. 55) alin. 1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale contractelor
de mandat ale administratorilor.
II.

Ședința extraordinară:

1. Aprobarea declanșării procedurii de vânzare a imobilului proprietatea
societății, situat în municipiul Buzău, str. Viitorului bl. 139, ap. 2,
parter și împuternicirea persoanelor abilitate pentru semnarea
contractului de vânzare și a oricăror modificări și completări
convenite de către părți sau alte documente referitoare la derularea
convenite de către părți sau alte documente referitoare la derularea
contractului de vânzare precum și orice alte documente, notificări,
cereri, corespondență care trebuie semnate și transmise în baza sau
în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului de
vânzare, după cum urmează:
– D-na Săvulescu Mariana Simona – Director general;
- D-nul Văsii Dragomir – Director economic; - VOT ”PENTRU”.
2. Împuternicirea d-lui Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/Secretar
tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr. [...] să efectueze
toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul
Comerțului Buzău - Împuternicirea d-lui Gogu Nicolae Florin –
Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria
[...] nr. [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării
hotărârilor la Registrul Comerțului Buzău - VOT ”PENTRU”.
Art. 2. Votul exprimat conform art. 1 se menține și rămâne valabil și
în cazul amânării ședinței ordinare, respectiv extraordinare din data de
30.03.2021 și în condițiile menținerii ordinii de zi.

Art. 3. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Societății „Compania de
Apă” SA Buzău, persoanelor juridice interesate precum și publicarea pe
site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ
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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 4196/09.03.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea votului Județului
Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
„Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară,
respectiv extraordinară din data de 30 martie 2021

Atât punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, cât și cele
ale ședinței extraorordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea
„Compania de Apă” SA Buzău din data de 30.03.2021, sunt de competența
de analiză și decizie a acestui organism de conducere.
Având în vedere cele de mai sus, supun aprobării plenului Consiliului
Județean Buzău proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
NR. 4196/09.03.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea votului Județului
Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară,
respectiv extraordinară din data de 30 martie 2021
Atât materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare cât și cele
ale ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea
„Compania de Apă” SA Buzău din data de 30.03.2021, sunt de competența
de analiză și aprobare a acestui organism de conducere, potrivit prevederilor
legale și ale actului constitutiv al societății.
Raportul aferent semestrului II al anului 2020, de la punctul II de pe
ordinea de zi a ședinței ordinare este întocmit în conformitate cu prevederile
art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a Actului constitutiv al
societății. În cuprinsul acestuia sunt prezentate următoarele: date generale
despre Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, realizarea obiectivelor
companiei, executarea contractelor de mandat, realizarea obiectivelor de
investiții - dotări – reparații, controlul intern al societății.
În ceea ce privește punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței
extraordinare, având în vedere faptul că în anul 2019 toate activitățile
societății au fost relocate la noul sediu din municipiul Buzău (fostul Hotel
Crâng), imobilul, proprietatea societății, ce se dorește a fi înstrăinat nu mai
este folosit.
Precizăm că pentru vânzarea imobilului situat în municipiul Buzău,
strada Viitorului, bloc 139, parter, a fost întocmit un raport de evaluare prin
care s-a stabilit o valoare de piață estimată la 216.400 lei, echivalent a
44.400 euro. Modalitatea de vânzare va fi licitație deschisă cu strigare, după
regula licitației competitive.
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