
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                           PROIECT 
 

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

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

04.08.2017 
 

 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
27.07.2017. 
           Având în vedere raportul nr.97783/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
04.08.2017; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale; 
          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 Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2017,ora 
13,00, aprobarea rectificării bugetului de venituri  și cheltuieli al S.C. Compania de 
Apă ”Oltenia” S.A. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova 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 Economico-Financiară, S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina şi dl.Glăvan Alin 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            
 
 

           INIŢIATOR,               AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

                 PT. SECRETAR,   
                Ovidiu MISCHIANU 

           



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       Se aprobă 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ        PRIMAR,                                                  
SERVICIUL BUGET                   Mihail Genoiu                                               
NR.  97783/18.07.2017                                                                                                 
                                                                                                                       

R A P O R T 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  

în Adunarea Generală a Acţionarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA 
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al 

COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA pe anul 2017 
 
Prin Hotărârea nr. 164/2007, republicată, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 

aprobat reorganizarea R.A. Apă Craiova în societate pe acţiuni, aprobând în acelaşi timp 

Actul constitutiv. 

 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 al Consiliului Local al Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe doamna Creţu 

Cristina Mădălina. 

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. 14057/06.07.2017, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită 

mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina pentru a participa la şedinţa Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 

04.08.2017, ora 13.00, la sediul societăţii din Craiova, Str. Brestei, Nr. 133, având pe 

ordinea de zi analiza şi aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Companiei de Apă Oltenia S.A. pe anul 2017, potrivit Notei de Fundamentare şi 

Anexelor ataşate la prezentul raport.  



Propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 10, 

alin. 2 din OG 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. 

În conformitate cu documentaţia depusă (notă de fundamentare şi anexe), 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei de Apă Oltenia 

S.A. se face prin diminuarea veniturilor totale cu suma de 2.175 mii lei urmare a  

diminuării “veniturilor din prestări servicii” cu suma de 2.853 mii lei, în baza realizărilor 

efective la 31.03.2016 şi a datelor existente la 31.05.2017 ca urmare a faptului că, în 

anul 2017 se înregistrează cantităţi cu mult mai mici de apă pluvială preluată în sistemul 

de canalizare şi facturată către utilizatorii persoane juridice, faţă de perioadele similare 

din anul 2016, prin diminuarea “veniturilor din vânzarea mărfurilor” şi suplimentarea 

“altor venituri” şi a “veniturilor financiare”; prin diminuarea cheltuielilor totale cu suma 

de 2.095 mii lei urmare a diminuării “cheltuielilor cu materiale”, a “cheltuielilor cu alte 

servicii executate de terţi”, a “altor cheltuieli” şi suplimentării “cheltuielilor cu 

serviciile”, a “cheltuielilor cu reparaţiile efectuate de terţi” şi a “cheltuielilor cu 

personalul” prin ajustarea poziţiei reprezentând tichetele de masă şi fonduri speciale 

aferente fondului de salarii; diminuarea profitului cu suma de 80 mii lei, precum şi 

rectificarea Anexei 4 Investiţii prin suplimentarea dotărilor cu 208 mii lei, din care 200 

mii lei împrejmuire staţia Şimnic. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina pentru a vota 

ordinea de zi privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Companiei de Apă Oltenia S.A. pe anul 2017, potrivit Notei de fundamentare şi anexelor 

ataşate la prezentul raport, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de 

Apă Oltenia S.A. din data de 04.08.2017, ora 13.00. 

 

                   Director executiv,                     Şef Serviciu,                             Întocmit,  
                        Lucia Ştefan                      Daniela Militaru                 insp. Venus Bobin 
 
 

 
Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Lia Martha Toncea 
VB/2 ex 
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