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EXPUNERE DE MOTIVE

La data de 28.04.2022, Compania de Apa Somes SA ne solicita avizul conform asupra
Situatiilor financiare ale Companiei de Apa Somes SA la data de 31.12.2021, (Bilant, Cont
de profit si pierdere, Situatia fluxului d etrezorerie, Situatia modificarilor capitalului propriu,
Noate la situatiile financiare anuale, Raportul administratorilor) insotite de Raportul
auditorului independent pentru anul 2021 si Decizia CA nr. 50/29.04.2022.
Conform art. 18.1, lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apa Somes SA,
Consiliul de Administratie are, printre altele, atributia de a “prezenta anual Adunării generale
a acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului social, raportul
cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul
programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; pentru a supune
aprobării Adunării generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al
bugetului pe anul următor Consiliul de administraţie va solicita avizul conform prealabil
al Asociaţiei asupra acestor proiecte”.
De asemenea, conform art. 17(2) lit. k) din Statutul Asociatiei pentru Dezvoltarea
Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, printre atributiile AGA a Asociatiei este
si aceea ca “k) acordă avizul conform asupra proiectului de buget , propunerilor de rectificări
bugetare, bilanţului financiar – contabil, organigramei şi statului de funcţii, înainte de aprobarea
acestora în forurile deliberative ale Operatorului”.

In concluzie, inainte de a fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, bilantul,
raportul administratorului si celelalte situatii financiare trebuie inaintate Asociatiei in scopul
obtinerii unui aviz, de catre Consiliul de Administratie. Avizul este unul conform.
Competenta acordarii acestui aviz revine, potrivit Statutului Asociatiei, Adunarii Generale a
Asociatilor.
In urma analizarii atente in cadrul echipei tehnice a documentelor trimise, propunem
avizarea favorabila a Situatiilor financiare ale Companiei de Apa Somes SA la data de
31.12.2021, insotite de Raportul auditorului independent pentru anul 2021 si comunicarea
acestui aviz Companiei de Apa Somes SA.

ADMINISTRATOR PUBLIC
Septimiu-Catalin Țurcaș

