
 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea 
Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” 

SA Buzău pentru ședința extraordinară reconvocată în data 

de 31.03.2022 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 

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

proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 5392/23.03.2022; 
- 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. 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 extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor 
transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 4847/16.03.2022, 

 
 

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. (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 ședința extraordinară 

reconvocată în  data de 31.03.2022 după cum urmează: 
 

1. Aprobarea modificării art. 5), alin. (1) – Obiectul de activitate al 
societății – activități secundare din actul constitutiv al societății, în 

sensul completării acestuia cu cod CAEN 3511 – Producția de energie 
electrică, sub condiția obținerii avizului conform favorabil al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară  „Buzău 2008” - VOT „PENTRU”; 
 

 



 

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

juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria  [...] nr. 

[...] să semneze actul constitutiv actualizat al societății și să 
efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGEA la 

Registrul Comerțului Buzău - VOT „PENTRU”.  
 

Art. 2. 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. 81 
BUZĂU, 31 MARTIE 2022 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 
 
 
 
 



 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
            PREȘEDINTE 
   NR. 5392/23.03.2022           
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea votului Județului 
Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară 
reconvocată în data de 31.03.2022 

 
 Ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea 

„Compania de Apă” SA Buzău a fost convocată pentru data de 30.03.2022 
fără o informare prealabilă a acționarilor societății, care își planificaseră deja 

ședințele în plen. Din acest motiv, propunem acordarea mandatului 
reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală numai pentru situația 

unei reconvocări a ședinței pentru data de 31.03.2022, dacă pentru ședința 
din data de  30.03.2022 nu se va întruni cvorumul prevăzut de lege pentru 

adoptarea de hotărâri. 
 În ceea ce privește materialele înscrise pe ordinea de zi, precizăm că 

acestea sunt de competența de analiză și decizie a acestui organism de 
conducere, potrivit prevederilor art. 12.3, lit. (g) din actul constitutiv al 

societății. 
 Astfel, pe fondul creșterii prețului energiei electrice (generată pe de o 

parte de liberalizarea pieței de energie, dar și de situația geopolitică și efectele 
economice urmare a pandemiei de Covid -19) și luând în considerare 

prevederile din Planul Național de Redresare și Reziliență cu privire la 

producerea de energie electrică din surse regenerabile, Compania de Apă SA 
Buzău dorește accesarea finanțării din fonduri europene aferente PNRR pentru 

investiția în capacități de producție energie electrică din surse regenerabile.  
Această investiție în capacități noi de producere a energiei electrice, 

conduce la o reducere a cheltuielilor atât pentru 
producerea/distribuția/furnizarea apei potabile, cât și pentru prestarea 

serviciului de canalizare/epurare a apelor uzate. 
Având în vedere că una dintre condițiile de eligibilitate ale solicitantului 

este deținerea în obiectul de activitate, printre altele, producerea de energie 
electrică, este necesară modificarea Actului constitutiv al societății, în sensul 

completării obiectului de activitate cu activitatea secundară ”producția de 
energie electrică – cod CAEN 3511”. 

Față de toate cele de mai sus, supun aprobării plenului Consiliului 
Județean Buzău proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE - EMANOIL NEAGU 
 

                                             DIRECTOR EXECUTIV, 



                  

                                                    MIRELA OPREA 


