
 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIM;RIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                           PROIECT 

            HOT;RÂREA NR.____ 
privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

s< solicite convocarea unei  adun<ri generale de îndat< a acYionarilor S.C. 
Compania de Ap< „Oltenia” S.A., în data de 03.05.2017 

                     
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinYa ordinar< din data de 
27.04.2017. 
           Având în vedere raportul nr.57317/2017 întocmit de DirecYia Servicii Publice, prin 
care se propune împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, s< solicite convocarea unei  adun<ri generale de îndat< a acYionarilor S.C. 
Compania de Ap< „Oltenia” S.A., în data de 03.05.2017; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicat<, privind societ<Yile 
comerciale, OrdonanYei de urgenY< nr.109/2011 privind guvernanYa corporativ< a 
întreprinderilor publice şi Hot<rârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din OrdonanYa de urgenY< a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanYa corporativ< a întreprinderilor publice; 
            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, republicat<, privind 
administraYia public< local<; 
 
                                                         HOT;R;ŞTE: 
 
 

  Art.1.Se aprob< împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.CreYu Cristina M<d<lina, s< solicite convocarea unei  adun<ri generale 
de îndat< a acYionarilor S.C. Compania de Ap< Oltenia S.A., având pe ordinea de zi, 
aprobarea declan群<rii procedurii de selec郡ie pentru membrii consiliului de administra郡ie 
potrivit prevederilor OrdonanYei de UrgenY< a Guvernului nr. 109/2011 群i Hot<rârii 
Guvernului nr.722/2016. 

Art.2.În situaYia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. 
Cristina M<d<lina CreYu, nu poate participa la lucr<rile Adun<rii Generale de 
Îndat< a AcYionarilor S.C. Compania de Ap< „Oltenia” S.A., se mandateaz< dl. 
Gl<van Alin, în calitate de membru supleant, s< voteze  ordinea de zi prev<zut< la 
art.1 din prezenta hot<râre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraYie Public< Local<, DirecYia Servicii Publice, S.C. Compania 
de Ap< „Oltenia” S.A., AsociaYia de Dezvoltare Intercomunitar< „Oltenia”, 
dna.CreYu Cristina M<d<lina şi dl. Gl<van Alin vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hot<râri. 

 
 

INIXIATOR, AVIZAT, 
PT. PRIMAR,  PT. SECRETAR, 

VICEPRIMAR,  Ovidiu MISCHIANU 
                                  Mihail GENOIU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 










