ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A,
în vederea exercitării drepturilor de acţionar
Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 196 din 28.10.2020 privind
acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de
Referatul de aprobare cu nr. 36582/2020; de Raportul de specialitate întocmit de
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj
cu nr. 36582/2020 şi Avizul cu nr. 36582 din 29.10.2020 adoptat de Comisia de specialitate
nr. 2, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Ținând cont de:
➢ Adresa societății Compania de Apă Someș S.A. înregistrată la Consiliul Județean cu
nr. 36327/26.10.2020;
➢ Decizia Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. nr.
86/02.10.2020;
➢ Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Compania de Apă
Someș S.A., înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 36582/27.10.2020;
Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Cluj nr. 170/2020;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 173 alin. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
➢ 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;
➢ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea
şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢ Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 179/2020 privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Compania de Apă Someş S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar;
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, cu modificările
și completările ulterioare;
hotărăşte:
Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală
a Acţionarilor la Compania de Apă Someş S.A. pentru:
a) aprobarea contractării unui credit pentru finanțarea Proiectului “Dezvoltarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj pentru perioada 20142020”;

b) aprobarea condițiilor de contractare a creditului negociate cu Banca Europeană de
Investiții (BEI), respectiv:
i. suma împrumutată: 27 milioane de EURO;
ii. garanția împrumutului: Acord de ipotecă asupra conturilor, cu excepția contului
IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare);
iii. dobânda împrumutului: Dobândă compusă din Euribor la 6M plus o marjă fixă
denumită de către bancă Spread, care va fi comunicată Companiei în ziua în care
se va semna contractul. Marja fixă nu va putea depăși plafonul de 1,75%
(175bps);
c) aprobarea încheierii contractului de finanțare între Compania de Apă Someș SA și
Banca Europeană de Investiții, așa cum a fost negociat cu Banca (BEI);
d) împuternicirea Directorului General și a Directorului financiar al Companiei să
semneze cu Banca Europeană de Investiții, în numele și pentru Compania de Apă
Someș S.A., în condiţiile prevederilor prezentei hotărâri, contractul de finanțare și
Acordul de ipotecă asupra conturilor, cu excepția contului IID (Întreținere,
Înlocuire, Dezvoltare) și să reprezinte societatea în raporturile cu Banca (BEI).
Art. 2. Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania
de Apă Someş S.A. va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile
lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor
adoptate şi ale proceselor-verbale ale şedinţei.
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
reprezentantul Judeţului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someş S.A., directorul general și
directorul financiar al societății, precum și societatea Compania de Apă Someş S.A.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse
Umane; reprezentantului Judeţului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someş S.A.; societăţii
Compania de Apă Someş S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet
„www.cjcluj.ro”.

PREŞEDINTE,
Alin Tișe
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Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind
majoritatea de voturi necesară.

