
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                           PROIECT 
 

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-

dna.Creţu Cristina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de ______ 

 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
25.05.2017. 
           Având în vedere raportul nr.67731/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, prin 
care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-
dnei. Creţu Cristina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2017; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale; 

                       Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 prin care s-
a aprobat desemnarea desemnarea dnei. Creţu Cristina Mădălina, în calitate de 
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, 
art.61 alin.2 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova – dna.Creţu Cristina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2017,ora 
14,30, ordinea de zi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna.,  
nu poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., se mandatează dl.Glăvan Alin, în calitate de 
membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina şi dl.Glăvan Alin vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            
 
 

           INIŢIATOR,               AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                                            

                 PT. SECRETAR,   
                Ovidiu MISCHIANU 

         Mihail GENOIU  
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
DIRECŢIA ECONOMICĂ FINANCIARĂ   
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publică      
Nr.  67731/2017 

 
                                                                          

                                                                  Se aprobă 
                                                                    Pt. Primar, 

                                                                     Viceprimar, 
                                                                     Mihail Genoiu 

 
 

RAPORT 
 
 
 Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A., aşa cum a fost modificat prin cele două acte adiţionale, fiecare acţionar este 
îndreptăţit să ia parte la Adunările Generale ale Acţionarilor prin reprezentant 
autorizat. 
 În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin 
Hotărârea nr. 115/2016, a desemnat ca reprezentant în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A pe doamna Cristina Mădălina 
Creţu. 
 Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare, acţionarii, persoane juridice, pot fi reprezentaţi în adunările 
generale de reprezentanţii lor legali, respectiv acţionarii pot participa şi vota în 
adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru 
respectiva adunare generală. 
 Prin adresa nr. 6718/05.05.2017, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 148/05.05.2017 şi adresa nr. 155/10.05.2017, S.C Compania de Apă 
Oltenia S.A., solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de 
Apă Oltenia S.A., convocată prin Hotărârea nr. 8/04.05.2017 a Consiliului de 
Administraţie pentru data de 29.05.2017, ora 14.30, având pe ordinea de zi 
următoarele: 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 
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   1. Analiza şi aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierderi al 

Companieide Apă Oltenia S.A. pentru anul 2016 

       2. Analiza si aprobarea Raportului administratorilor  Companiei de Apă Oltenia 

S.A. pentru anul 2016. 

          3. Analiza şi aprobarea Raportului auditorului independent. 

        4. Analiza şi aprobarea profitului net al Companiei de Apă Oltenia S.A. pentru 

anul 2016 şi  repartizarea acestuia. 

  5. Analiza şi aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor 

Companiei de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de 

mandat/management, pentru realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă 

aferente anului 2016. 
   Prin adresa nr. 9530/12.05.2017, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 157/15.05.2017, S.C. Compania de apă Oltenia S.A. transmite Nota 
de Fundamentare privind analizarea punctelor aflate pe ordinea de zi: 

    
1. Analiza şi aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi 

pierderi al Companieide Apă Oltenia S.A. pentru anul 2016 
             Referitor la Analiza şi aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi 
pierderi al  Companieide Apă Oltenia S.A. pentru anul 2016, vă aducem la cunoştiinţă 
faptul că operaţiunile economice-financiare au fost consemnate în documente legale şi 
contabilizate corect. Bilanţul anual a fost întocmit conform normelor emise de 
Ministerul Finanţelor Publice, pe baza datelor din balanţa de verificare  la data de 
31.12.2016 şi toate posturile bilanţiere corespund cu datele din balanţa de verificare a 
conturilor. 
  Situația sintetizată a elementelor bilanțiere, prezentate la valoarea netă, 
la 31.12.2016 comparativ cu 01.01.2016 este următoarea: 

 

Denumire element 

Sold (lei) la: 

01.01.2016 31.12.2016 

1. Active imobilizate, total din care 537,550,366 592,394,703 

Imobilizari necorporale 449,625 456,162 

Imobilizari corporale 537,100,741 591,938,541 

2. Active circulante total, din care: 86,518,042 93,022,457 

Stocuri 1,361,190 1,210,356 

Creante 50,066,931 42,836,362 

Casa si conturi la banci 35,089,921 48,975,739 

3. Cheltuieli in avans 4,105,572 3,989,901 

4. Datorii, total din care: 59,131,485 65,631,870 

Sume de platit pana la 1 an 9,090,632 11,214,120 

Sume cu scadenta peste 1 an 50,040,853 54,417,750 

5. Provizioane 654,213 1,302,660 
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6. Venituri in avans 497,157,465 537,380,781 

7. Capital si rezerve, total din care: 71,230,817 85,091,750 

Capital subscris si varsat 25,336,000 25,336,000 

Rezerve din reevaluare 4,557,549 4,309,896 

Rezerve legale 3,481,236 4,328,070 

Alte rezerve 24,223,402 37,442,463 

Rezultat reportat 13,632,630 13,675,321 

Profit/ pierdere 14,492,533 13,864,653 

Repartizare profit 14,492,533 13,864,653 
 

În conformitate cu OMF 1802/ 2014, detalierea acestor elemente bilanțiere este 
prezentată în formularul F10 la Bilanț, precum și în Notele explicative întocmite, 
anexate, astfel: 

- Nota 3 la Bilanț, cuprinde detalierea imobilizărilor corporale și necorporale, pe 
grupe și categorii de imobilizări, la valoarea de înregistrare în contabilitate, 
amortizarea calculată, precum și valoarea netă a acestora. 

- Nota 4 la Bilanț, cuprinde detalierea stocurilor deținute de Companie la 
31.12.2015 și 31.12.2016, la valoarea de înregistrare în companie, ajustările 
pentru depreciere calculate, precum și valoarea netă. 

- Nota 5 la Bilanț cuprinde detalierea creanțelor, pe feluri de creanțe, creanțe 
comerciale și alte creanțe, la valoarea de înregistrare în contabilitate, însoțite de  
ajustările de valoare pentru depreciere calculate, la 31.12.015 și 31.12.2016, 
precum și detalierea altor creanțe decât cele comerciale 

-  Nota 6 la Bilanț cuprinde descrierea componenței conturilor de trezorerie,    
respectiv casa, conturi la bănci, alte valori, la 31.12.2015 și 31.12.2016. 

    -    Nota 7 la Bilanț cuprinde descrierea elementului bilanțier ”Datorii”, pe feluri și 
 termene de exigibilitate, la 31.12.2015 și 31.12.2016, precum și o 
 prezentare  detaliată a acestora. Datoriile cu termen de exigibilitate mai 
 mare de 1 an reprezintă partea de împrumut BERD exigibilă peste 1 an, 
 54.409.091 lei,   precum și rate de leasing ce se vor achita în 2018 conform 
 scadențarului, 8659 lei/luna. În anul 2017, Compania va achita prima  rată din 
 împrumutul BERD, rata în   sumă de 2.590.909 lei, urmând ca,  începând cu 
 2018, să achite anual câte 5.019.818 lei în rate semestriale, până în anul 
 2028. 

- Nota 8 la Bilanț cuprinde detalierea provizioanelor constituite la 31.12.2015 și 
31.12.2016, conform OMF 1802/ 2014. 

- Nota 9 la Bilanț cuprinde detalierea subvențiilor pentru investiții.   
- Nota 10 la Bilanț descrie componența capitalului social subscris și vărsat al 

Companiei. 
   Referitor la Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2016, în 
comparație cu situația existentă la 31.12.2015, acesta este prezentat în formularul F20. 
Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2015 și 31.12.2016, este următoarea: 
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Denumire indicator 31.12.2015 31.12.2016 
2016/ 
2015  

VENITURI       % 
Cifra de afaceri 91,715,195 90,920,967 99.13% 89.65% 
Productia capitalizata 2,092,146 4,662,074 222.84% 4.60% 
Alte venituri din exploatare 4,883,205 5,837,242 119.54% 5.76% 

Total venituri din exploatare 98,690,546 
101,420,28

3 102.77% 100.00% 
Venituri financiare 347,780 316,722 91.07%   
CHELTUIELI       % 
Cheltuieli cu materiile prime si 
materialele 6,790,803 6,266,251 92.28% 7.56% 
Energie si gaze naturale 7,911,775 7,402,629 93.56% 8.93% 
Apa bruta + suspensii canal 1,939,812 1,901,209 98.01% 2.29% 
Alte cheltuieli materiale 959,746 1,526,598 159.06% 1.84% 
Total cheltuieli cu personalul, 
din care: 38,070,399 40,306,008 105.87% 48.65% 
Salarii brute 28,991,941 30,615,018 105.60% 36.95% 
Tichete de masa 2,265,773 2,462,650 108.69% 2.97% 
Asigurari si protectie sociala 6,812,685 7,228,340 106.10% 8.72% 
Amortizare 3,139,767 5,952,717 189.59% 7.18% 
Ajustari de valoare privind 
activele circulante 5,534,822 718,432 12.98% 0.87% 
Cheltuieli cu prestatiile externe 
din care 13,835,952 15,071,071 108.93% 18.19% 
Redeventa Primaria Craiova 7,700,000 7,600,000 98.70% 9.17% 
Cheltuieli cu alte impozite si 
taxe 949,684 1,019,648 107.37% 1.23% 
Alte cheltuieli 1,226,448 2,039,244 166.27% 2.46% 
Alte cheltuieli privind 
provizioanele 193,949 648,447 334.34% 0.78% 
Total cheltuieli de exploatare 80,553,157 82,852,254 102.85% 100.00% 
Cheltuieli financiare 196,411 1,948,061 991.83%   

TOTAL VENITURI 99,038,326 
101,737,00

5 102.72%   
TOTAL CHELTUIELI 80,749,568 84,800,315 105.02%   
REZULTAT BRUT 18,288,758 16,936,690 92.61%   
Impozit pe profit 3,796,225 3,072,037 80.92%   
REZULTAT NET 14,492,533 13,864,653 95.67%   

 
- Nota 11 la Bilanț prezintă o detaliere a informațiilor cu privire la cheltuielile de 

personal la 31.12.2016. 
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- Nota 12 la Bilanț cuprinde detalierea cheltuielilor cu prestațiile externe la 
31.12.2015 și 31.12.2016 

     -     Nota 13 la Bilanț cuprinde sintetizat modul de calcul al impozitului pe profit al     
            anului 2016. 
     
     
    

      3.      Analiza şi aprobarea Raportului auditorului independent. 
         Potrivit prevederilor art. 51, alin (1), lit. g din Ordonanţa de urgenţă nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice , Compania de 
Apă Oltenia SA este obligată să supună situaţiile financiare anuale unui audit statutar. 
Auditul situaţiilor financiare ale anului 2016 s-a efectuat în baza Contractului de 
prestări servicii nr. 45/ 2017 de către BDO Audit SRL, înregistrată în Registrul 
Camerei Auditorilor Financiari din România cu nr. 18/ 2001. S-a înaintat către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, Raportul Auditorului Independent semnat 
de dl. Cristian Iliescu, înregistrat în Registrul Camerei Auditorilor Financiari din 
România cu nr. 1530/ 2003. 
   4.  Analiza şi aprobarea profitului net al Companiei de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2016 şi  repartizarea acestuia. 
       Referitor  la analiza şi aprobarea profitului net al Companiei de Apă Oltenia 
S.A. pentru anul 2016 şi  repartizarea acestuia în urma analizei rezultatului financiar 
al anului 2016, Consiliul de Administraţie înaintează către Acţionarii Companiei 
propunerea de repartizare a profitului net al anului 2016 în sumă de 13.864.652,52 
lei. 
Temeiul legal îl reprezintă : 
OG 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi 
la regiile autonome, modificat prin OG 29/ 2017, predeve următoarele: 
 „Art.1(1) La societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil 
rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, 
dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: 
 a) Rezerve legale; 
 b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscal prevăzute de lege; 
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți; 
C1) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din 
împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării 
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor 
împrumuturi externe;  
(…) 
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome 
ori dividende în cazul societăților comerciale cu capital de stat 
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a-f se repartizează la alte 
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare putând fi redistribuit ulterior sub formă 
de dividend sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome” 
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Actul constitutiv al S.C Compania de Apă Oltenia S.A. care prevede: 
„21.3. Din profitul Societății se vor prelua, in fiecare an, cel puțin 5% (cinci 
procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a 
cincea parte din capitalul social. 
21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, detinația si 
cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociatiei. 
21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID previzut de OUG 
198/2005,conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende 
pe durata executării Contractului de Delegare” 
 III. OUG 198/ 2005: 
„Art.4 (2)Unitatea administrativ-teritoriala contribuie la Fondul IID cu sume încasate 
în bugetele locale sau judeţene, după caz, cel puţin egale cu (…) 
b)dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
    (3)În cazul operatorilor regionali, toate unităţile administrativ-teritoriale care sunt 
 acţionari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele 
 aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin.(2).” 
 

IV. Actul aditional nr. 1 la Contractul de Delegare care prevede: 
 „9.6.16. Pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a 
 asigura eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor și realizarea 
 de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul 
 profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform 
 prevederilor legale să fie direct vărsat în fondul IID” 
 

În conformitate cu prevederile legale și contractuale și cu Actul constitutiv, se 
propune repartizarea sumei de 13.864.652,52 lei astfel: 
 

- 846.834 lei rezerve legale, calculate conform art.26 alin 1 lit. a) Legea 227/ 
2015 Codul Fiscal, ”rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 
5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu 
impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul 
social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz” și art.183 alin 1 din 
Legea societăților comerciale nr. 31/ 1990 R care prevede  „Din profitul 
societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5 % pentru formarea fondului 
de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul 
social.” 

- 3719 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, respectiv 
rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile 

- 1.956.079,64 lei Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor 
necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a 
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv 
plătite în 2016 



7 

- 5.529.010 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/ 2001, ce se 
vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul aditional nr. 1 la 
Contractul de Delegare și cu OUG 198/ 2005 

- 5.529.009,88 lei la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de 
finanțare  

 În exerciţiu finanaciar 2017, AGA va stabili şi aproba  destinaţia profitului net, 
în baza propunerilor de mai sus. 
  Cu privire la: 
− analiza şi aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei 
de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat/management, pentru 
realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2016. 
− analiza şi  aprobarea raportului administratorilor Companiei de Apă Oltenia 
S.A. pentru anul 2016. 
  Pentru acestea nu se poate acorda mandat reprezentantului Consiliului Local 
întrucât nu sunt suficient motivate, nefiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate. 
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele:  
  - Mandatarea doamnei Cristina Mădălina Creţu pentru a vota  în Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 29.05. 
2017, ora 14.30, ordinea de zi, potrivit anexei la prezentul raport  
 În situaţia în care reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-
doamna Cristina Mădălina Creţu nu poate participa la şedinţa Adunării Generală 
Ordinară a Acționarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A., se mandatează domnul 
Glăvan Alin în calitate de membru supleant conform H.C.L. 146/2015, să voteze 
ordinea zi. 

 
 

Director Executiv D.E.F.                                               Director Executiv, 
     Lucia Ştefan                                                              Delia CIUCĂ 

 
                    Director Executiv Adjunct, 
                Alin Glăvan 
  
 

 

 Vizat de legalitate, 

 
 
 

       Întocmit, 
cons. juridic. Nicoleta Bedelici         insp. Dragoş Surdu  
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Anexă la raport: 
 

              

 

 

 

 

 

             Ordinea de zi a  Adunării Generală Ordinară a Acționarilor   
         S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A din data de  29.05.2017, ora 14.30 

 
 
 
1. Analiza şi aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierderi al 
Companiei de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2016 
3.  Analiza şi aprobarea Raportului auditorului independent. 
4.  Analiza şi aprobarea profitului net al Companiei de Apă Oltenia S.A. pentru anul 
2016 şi  repartizarea acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
 
 
 
 
 
 












































































































































































































	proiect
	raport
	balant cao18052017
	contract de servicii18052017
	documentatie cao18052017

