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PROIECT DE HOTARARE
privind acordarea avizului pentru modificarea Actului Constitutiv al Companiei de
Apă Someș S.A.

Adunarea Generală a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii
din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, întrunită în ședință la data de 02.12.2021,
având în vedere:
- prevederile art. 17(2) lit.a), pct.3 din Statutul Asociației și ale art.8(3), lit. h din Actul
constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A.;
- adresa nr.49775/16.11.2021 a Companiei de Apă Someș S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se acordă aviz favorabil pentru modificarea art.17.5 din Actul
Constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. ;
Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- Compania de Apă Someș S.A.;
- Administratorul public al Asociației.

PREȘEDINTE
Dinu Iancu Sălăjanu
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa nr. 49775/16.11.2021, Compania de Apă Someș S.A. ne
informează că prin Hotararea AGA a Companiei nr. 68/15.11.2021, avand in vedere
expirarea mandatului de 4 ani al administratorilor companiei, s-a numit un Consiliu
de administratie provizoriu, pe o perioada de 4 luni, dar nu mai tarziu de finalizarea
procedurii de selectie. Drept urmare, ne solicita avizul asupra modificarilor ce se
intentioneaza a fi aduse articolului 17.5 din Actul Constitutiv al Companiei, constand
in nominalizarea membrilor provizorii ai Consilului de Administratie.
Conform art. 8(3), lit. h) din Actul constitutiv al Companiei de Apa Somes SA,
actionarii acorda Asociatiei ai carei membri sunt, printre altele, dreptul special de a
“aviza propunerile de modificare ale prezentului Act constitutiv înainte de
adoptarea lor”.
De asemenea, in art.17(2), lit.a), pct.3 din statutul Asociatiei pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, este stipulat ca
“Asociaţia va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a Actului
constitutiv al operatorului, înainte de aprobarea acestora. Autorităţile
deliberative ale asociaţilor care sunt în același timp și acționari /asociați ai
operatorului, vor respecta avizul Asociaţiei”.
In concluzie, Asociatia trebuie sa acorde un aviz propunerii de modificare a
Actului Constitutiv.Avizul este unul conform. Competenta acordarii acestui aviz
revine, potrivit Statutului Asociatiei, Adunarii Generale a Asociatilor, propunerea
noastra fiind acordarea unui aviz favorabil.

Administrator public
Septimiu-Cătălin Țurcaș

