
PROIECT 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea votului și a modalității de votare a  
Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele 
ordinară, respectiv extraordinară din data de 03.03.2022 

 
Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre înregistrat sub nr. 2150/03.02.2022; 
- 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 SC ”Compania de Apă” SA Buzău pentru 

mandatul 2020 - 2024; 
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor 

transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 2023/02.02.2022; 
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor 

transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 2022/02.02.2022; 
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. __/2022 privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” cu privire la 
modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă și canalizare, 
 

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 ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Județul Buzău în calitate de acționar în Adunarea Generală a 
Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, exprimă, prin 

reprezentantul legal desemnat, următorul vot cu privire la punctele înscrise 
pe ordinea zi pentru ședințele din data de 03.03.2022 după cum urmează: 

 

(I) Ședința ordinară: 
 

1. Aprobarea Strategiei propusă de Consiliul de Administrație cu privire 
la activitatea de administrare pentru exercițiul financiar 2022 - VOT 

„PENTRU”; 
 

 



 

2. Aprobarea Programului de Activități Planificate pentru exercițiul 
financiar 2022: 

a) Programul de investiții, dotări și surse de finanțare; 
b) Planul de producție 2022, eșalonat pe trimestre; 

c) Necesarul de reparații, echipamente și utilaje, 
                   VOT „PENTRU” 

 

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 
2022 condiționat de aprobarea punctelor 1 și 2  - VOT „PENTRU”.  

 
4. Împuternicirea dl. Gogu Nicolae Florin - consilier juridic/secretar 

tehnic al Consiliului de Administrație care se legitimează cu CI seria  
[...] nr. [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării 

hotărârilor AGOA la Registrul Comerțului Buzău - VOT „PENTRU”.  
 

     (2) Materialele aflate pe ordinea de zi și menționate la alin. (1) 
sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
(II) Ședința extraordinară: 

 
1. Aprobarea Strategiei privind Redevența pentru perioada 2022 – 2025 

conform art. 25 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 astfel cum a fost 

modificat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2021- VOT 
„PENTRU” sub condiția aprobării Strategiei de către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”; 
 

2. Aprobarea modificării Titlului II – Sistemul Financiar și Sistemul Contabil, 
Capitolul I – Sistemul financiar, Art. 39 – alte costuri, taxe și suprataxe, 

alin. (2) – Redevența din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” în calitate de autoritate 
delegantă și Societatea „Compania de Apă Buzău” în calitate de operator  

- VOT „PENTRU” sub condiția aprobării de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008”; 

 
3. Aprobarea proiectului de Act Adițional la Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare  - VOT 

„PENTRU” sub condiția aprobării de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008”; 

 
4. Aprobarea împuternicirii d-lui Gogu Nicolae Florin – Consilier 

juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria  [...] nr. [...] 
să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGEA la 

Registrul Comerțului Buzău - VOT „PENTRU”. 
 

     (2) Materialele aflate pe ordinea de zi și menționate la alin. (1) 
sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 
     (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 

 
Art. 2 Votul exprimat conform art. 1 se menține și rămâne valabil și în 

cazul amânării ședinței ordinare, respectiv extraordinare din data de 
03.03.2022 și în condițiile menținerii ordinelor de zi. 

 
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 
 

 
               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 
 
 
 
 
 
NR. _____ 
BUZĂU, _________2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
               PREȘEDINTE 

 
      NR. 2150/03.02.2022           
 
 
 

REFERAT 
pentru stabilirea votului și a modalității de votare a  

Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la 
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele 
ordinară, respectiv extraordinară din data de 03.03.2022 

 
 

 
 

 
Proiectul de hotărâre a fost inițiat în considerarea calității Județului 

Buzău de acționar la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău. 

Materiale aflate pe ordinea de zi atât la ședința ordinară cât și 

extraordinară sunt de competența Adunării Generale. 

Condiția cuprinsă în proiectul de hotărâre la materialele aflate pe ordinea 

de zi  a ședinței extraordinare, este determinată de faptul că Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” urmează să aibă ședința Adunării 

Generale ulterior ședinței plenului autorității publice județene. 

Materialele supuse aprobării Adunării Generale ordinare și extraordinare 

au fost analizate de compartimentele de specialitate și reprezentantul legal în 

Adunarea Generală a Acționarilor Compania de Apă Buzău care au propus 

aprobarea lor. 

 
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE - EMANOIL NEAGU 
 

 

 

  
CONTRASEMNEAZĂ REPREZENTANTUL                                                            

JUDEȚULUI BUZĂU ÎN AGA, 
 

Director executiv, 
 

MIRELA OPREA 


