ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj
în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A.,
în vederea exercitării drepturilor de acționar
Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 28850/2019 la Proiectul de hotărâre
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj in Adunarea
Generală a Acționarilor la Compania de Apa Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor
de acționar, propus de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mînzat Marius,
însoţit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 28850/2019 şi de avizele emise de Comisiile de specialitate
nr. 1 și 4;
Luând în considerare:
➢ Adresa Companiei de Apă Someș S.A. cu nr. 24897/07.08.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Cluj cu nr. 28851/08.08.2019;
➢ Decizia Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. cu nr.
269/07.08.2019 privind aprobarea Raportului asupra activității Consiliului de
Administrație pe semestrul I al anului 2019;
➢ Convocatorul A.G.O.A. la Compania de Apă Someș S.A. cu nr. 25128/08.08.2019,
înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 28850/08.08.2019;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 173 alin (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
➢ Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
➢ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă
a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢ Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
➢ Hotărârii
Consiliului Judeţean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea
reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la
care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 și
ale art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se acordă mandat special domnului Tuluc Călin Marin, în calitate de
reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș
S.A., pentru analiza Raportului asupra activității Consiliului de Administrație pe semestrul I al
anului 2019.
Art. 2. Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania
de Apă Someș S.A. va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la
data desfăşurării şedinţelor A.G.A., copii conforme cu originalul hotărârilor adoptate şi ale
proceselor-verbale ale şedinţelor.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mînzat Marius, prin Direcţia Generală
Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Compania de Apă Someș S.A. și domnul Tuluc Călin
Marin.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în
termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; societății
Compania de Apă Someș S.A.; domnului Tuluc Călin Marin, precum şi Prefectului Judeţului Cluj
şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj şi pe pagina
de internet „www.cjcluj.ro".

p. PREŞEDINTE,
Alin Tișe
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Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 28 voturi
“pentru”, 1 consilier județean nu a votat și 1consilier județean și-a anunțat abținerea pentru conflict de interese și
nu a fost luat în calculul cvorumului.
Consilieri judeţeni în funcţie: 37, din care prezenţi: 30, din care: 29 au putut participa la adoptarea hotărârii și unul
și-a anunțat abținerea pentru conflict de interese și nu a fost luat în calculul cvorumului.

