PROIECT

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
extraordinară din data de 02.04.2020

-

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului
de hotărâre înregistrat sub nr.4782/18.03.2020;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor
transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 3723/02.03.2020;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 96/09.05.2011;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 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 Societății
„Compania de Apă” SA Buzău din data de 02.04.2020 de a vota „PENTRU”
la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:
1. Aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare a unui împrumut în valoare de până la 20.000.000 euro
reprezentând în cea mai mare parte contravaloarea cofinanțării
Companiei de Apă SA Buzău pentru derularea „Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în
perioada 2014-2020” – cod SMIS 2014+133649 proiect finanțat din
fonduri nerambursabile în perioada 2014-2020;
2. Aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez,
care urmează să fie încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord să pună la dispoziția
Companiei de Apă SA Buzău un credit având valoare totală a principalului
de până la 20 000 000 Euro în scopul cofinanțării investițiilor în cadrul
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Buzău în perioada 2014-2020” – cod SMIS 2014+133649

proiect finanțat din fonduri nerambursabile în perioada 2014-2020
(„Contractul de credit”) și împuternicirea d-nei Săvulescu Mariana
Simona – Director general, care se legitimează cu CI seria [....] nr. [....]
și a d-lui Văsii Dragomir – Director economic, care se legitimează cu CI
seria [....] nr. [....] pentru semnarea acestui contract și a oricăror
modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte
documente, notificări, cereri, corespondență, care trebuie semnate și
transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a
contractului;
3. Aprobarea proiectului privind contractul de modificare și reafirmare a
contractului de asistență pentru proiect încheiat între Județul Buzău,
Compania de Apă SA Buzău și Municipiul Buzău la data de 06.06.2011,
care urmează să fie încheiat în legătură cu Contractul de credit între
aceleași părți, conținând, printre altele, anumite declarații, garanții și
angajamente ale Companiei de Apă SA Buzău și împuternicirea d-nei
Săvulescu Mariana Simona – Director general, care se legitimează cu CI
seria [....] nr. [....] și a d-lui Văsii Dragomir – Director economic, care se
legitimează cu CI seria [....] nr. [....] pentru semnarea acestui contract și
a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante
sau alte documente referitoare la derularea contractului, 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;
4. Aprobarea oricărui alt document desemnat ca fiind un „Acord de
Finanțare” în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte
documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau
documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de
documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate în
cuprinsul acestora sau documente care rezultă din negocierile cu BERD
(inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte,
declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în
baza contractelor la care se face referire în prezenta Decizie, cereri de
tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision încheiate cu
BERD) și împuternicirea d-nei Săvulescu Mariana Simona – Director
general, care se legitimează cu CI seria [....] nr. [....] și a d-lui Văsii
Dragomir – Director economic, care se legitimează cu CI seria [....] nr.
[....] pentru semnarea acestui contract și a oricăror modificări și
completări convenite de către părțile contractante sau alte documente
referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente,
notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în
baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului;
5. Aprobarea unei Scrisori de Informare în legătură cu contractul de Credit,
adresată de Compania de Apă SA Buzău către BERD, conținând
declarațiile sale în legătură cu toate faptele semnificative cu privire la
folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operațiunile, afilierile, datoriile
și bunurile societății și alte chestiuni incidente tranzacției avută în vedere
de Contractul de Credit, precum și orice alt act adițional sau supliment la
asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD și împuternicirea d-nei
Săvulescu Mariana Simona – Director general, care se legitimează cu CI

seria [....] nr. [....] și a d-lui Văsii Dragomir – Director economic, care se
legitimează cu CI seria [....] nr. [....] pentru semnarea acestui contract și
a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante
sau alte documente referitoare la derularea contractului, 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;
6. 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.
(2) Mandatul special acordat reprezentantului Județului Buzău în
Adunarea Generală a Acționarilor la SC 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 02.04.2020.
Art. 2. Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Societății „Compania de
Apă” SA, persoanelor juridice interesate precum și publicarea acesteia 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. 4782/18.03.2020

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 extraordinară din data de 02.04.2020

În vederea implementării „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020”–
cod SMIS 2014+133649, proiect finanțat din fonduri nerambursabile în
perioada 2014-2020, este necesară contractarea unui împrumut în valoare de
până la 20.000.000 euro reprezentând în cea mai mare parte contravaloarea
cofinanțării Companiei de Apă SA Buzău, de la Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare.
Totodată, se impune și aprobarea documentelor subsecvente acordării
împrumutului și împuternicirea unor persoane din carul Companiei de Apă SA
Buzău pentru semnarea acestora.
Având în vedere cele de mai sus, supun aprobării plenului Consiliului
Județean Buzău proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

