AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului
Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedința ordinară a
lunii august 2020, având în vedere:
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29452/21.08.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
▪Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
▪Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia
▪Covocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Compania de Apă
Târgovişte-Dâmboviţa S.A. nr. 29449/21.08.2020;
▪Raportul nr. 23314/05.08.2020 al Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa
S.A. privind justificarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2020;
▪Actul Constitutiv al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA
S.A. ;
▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște
în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Compania de Apă TârgovişteDâmboviţa S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de
zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la
Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., dl. George Ionuț Enache şi
pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.
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Anexa la H.C.L nr. /24.08.2020

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Şedinţa
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.,
din data de 18.09.2020, ora 14

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe
reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020, dl.
George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi
înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:
1. Să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă
Târgoviște-Dâmbovița S.A. valabil pentru anul 2020, conform anexelor la
prezentul mandat.
Pentru ___________ Împotrivă__________ Abţinere________

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,
jr. Daniel-Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G.
nr. 57/2019, Consiliul Local al Municipiului Târgovişte exercită, în numele unităţii administrativteritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau
regii autonome, în condiţiile legii.
Conform art. 125 şi următoarele din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii societăţii vor putea fi reprezentaţi în adunările
generale de către reprezentanţii lor legali sau de către o persoană pe baza unei împuterniciri pentru
adunarea generală în cauză.
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. informează Consiliul Local Municipal
Târgovişte de convocarea A.G.O.A. a acestei societăţi, în data de 18.09.2020, ora 14, având pe
ordinea de zi:
1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Companiei de Apă
Târgovişte Dâmboviţa S.A. valabil pentru anul 2020, aşa cum prevede Raportul
privind justificarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 nr.
23314/05.08.2020.
Din Raportul privind justificarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul
2020, rezulta:
Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. a inregistrat o diminuare a veniturilor in
suma de 3.818.864 lei fata de suma aprobata initial in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.
La categoria „Venituri din servicii prestate de apa si de canalizare „ se inregistreaza o
diminuare in suma de 3.016.864 lei(o cantitate de apa uzata de 840.352 mc ) fata de prevederea
initiala din Bugetul de Venituri si Cheltuieli ca urmare a diminuarii cantitatilor de precipitatii
inregistrate in prima perioada a anului 2020 (mai mica decat media ultimilor ani).
La categoria „Venituri din activitati conexe” se inregistreaza o diminuare in suma de
802.000 lei fata de prevederea initiala din Bugetul de Venituri si Cheltuieli ca urmare a contextului
actual , cel al pandemiei de coronavirus si restrictiilor impuse de starea de urgenta , respectiv
imposibilitatea efectuarii bransamentelor de apa si canalizare.
Din analiza cheltuielilor pe total se constata o majorare a acestora cu 1.509.000 lei. Aceasta
majorare provine de la modificarile aparute in Planul anual al achizitiilor publice , ca urmare a
necesitatilor aparute in expoatarea sistemelor de apa potabila si apa uzata din aria de operare
precum si la modificarile legislative legate de valoarea tichetelor de masa incepand cu luna aprilie

2020 , precum cresterea numarului pensionarilor anticipate fata de cele prevazute in bugetul initial(
pensionari la termen)
Aceste modificari , in cadrul principalilor indicatori, se prezinta astfel:
- Cheltuieli cu bunuri si servicii inregistreaza o majorare in suma de 727.000 lei fata de
prevederea initiala din Bugetul de Venituri si Cheltuieli.
In cadrul acestui indicator se inregistraza urmatoarele influente:
o Cheltuieli privind stocurile inregistreaza o majorare in suma de 205.000 lei fata
de prevederea initiala din Bugetul de Venituri si Cheltuieli;
o Cheltuieli privind serviciile executate de terti inregistreaza o majorare in suma
de 25.000 lei fata de prevederea initiala din Bugetul de Venituri si Cheltuieli
o Cheltuieli cu alte servicii executate de terti inregistreaza o majorare in suma de
497.000 lei fata de prevederea initiala din Bugetul de Venituri si Cheltuieli
- Cheltuieli de natura salariala inregistreaza o majorare in suma de 782.000 lei fata de
prevederea initiala din Bugetul de Venituri si Cheltuieli. In cadrul acestui indicator se
inregistraza urmatoarele influente:
- Cheltuieli cu salariile inregistreaza o crestere in suma de 300.000 lei fata de prevederea
initiala din Bugetul de Venituri si Cheltuieli , ca urmare a cresterii numarului mai mare
de pensionari anticipate .
- Cheltuieli cu tichetele de masa in suma de 482.000 lei fata de prevederea initiala din
Bugetul de Venituri si Cheltuieli ca urmare a cresterii valorii tichetului de masa de la 15
lei/zi la 20 lei/zi.
Fata de prevederile din bugetul initial au fost majorate sursele de investitii din fodul
de dezvoltare cu 2.615.000 lei constituit din rezultatul net al anului 2019 si cu impozitul pe
profit cu suma de 209.000 lei ca urmare a recalcularii la inchiderea anului 2019.
Cheltuielile pentru investitii au fost majorate cu suma de 161.000 lei ca urmare a
necesitatii efectuarii forarii a doua puturi in contextul secatei prelungite.
Faţă de cele prezentate mai sus, se înaintează Consiliului Local Municipal Târgoviște
spre analiză proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al Companiei de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. si stabilirea limitelor mandatului
reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la
Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.

Direcția Economică,
ec. Silviana Ecaterina Marin

Biroul Contencios Juridic
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