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       HOTĂRÂREA NR.321 
privind împuternicirea 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 

31.08.2017 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
31.08.2017. 
           Având în vedere raportul nr.114092/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune împuternicirea 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 31.08.2017; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice ; 

                        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 împuternicirea 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 31.08.2017,ora 
15,00, următoarele: 
a) desemnarea a cinci administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al 

S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., până la finalizarea procedurii de selecţie 
a administratorilor companiei, dar nu mai mult de 4 luni, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată, din 
lista de persoane propusă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltenia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) semnarea contractelor de mandat încheiate cu noii membri ai Consiliului de 
Administraţie al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 

c) stabilirea remuneraţiei (remuneraţia fixă lunară şi componenta variabilă) 
administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al S.C.Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., la nivelul remuneraţiei administratorilor în funcţie. 



 
Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      

ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A. şi dna. Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

            
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 PT.SECRETAR, 

         Stelian BĂRĂGAN                 Ovidiu MISCHIANU 
 



  

Anexă la Hotărârea nr. 321/2017 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PERSOANE 
 

  

  Listă de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora Adunarea Generală a 

Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va desemna poztivit art. 64¹, alin.(3)-(5) 

din OUG nr.109/2011, cei 5 (cinci) administratori provizorii: 

 

− Gheorghe Adrian 

− Ghencioiu Marian 

− Ţecu Dumitru 

− Dumitru Silviu Ionel 
−
 Cîmpeanu Adriana 

                                                                                     

 

 

 

Preşedinte de Şedintă, 
Stelian Bărăgan 
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