
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 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 

09.03.2018 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
27.02.2018. 
           Având în vedere raportul nr.25410/2018 întocmit de Direcţia Servicii Publice, prin 
care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-
dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile; 

                       Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 prin care s-
a aprobat 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 şi 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 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
09.03.2018, ora 13,00, ordinea de zi cu privire la analiza şi aprobarea modificării 
Actului Constitutiv al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., în sensul completării 
art.5 pct.5.1 „Activităţi secundare” cu Cod CAEN:7219 „Activităţi de cercetare-
dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie”. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu 
poate participa la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A din data de 09.03.2018., 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:Serviciul 
Administraţie 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 
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                                                                               Se aprobă 
                                                                        Primar, 

                                                                            Mihail GENOIU 
 
 
 
 

                                                                                                    Avizat,  
                                                                                                Viceprimar 
                                                                                            Stelian BĂRĂGAN    
                                           
                                                               RAPORT 

 
 

 Prin adresa nr. 2395/06.02.2018 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 61/07.02.2018, S.C Compania de Apă Oltenia S.A., solicită mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., convocată prin 
Hotărârea nr. 1/29.01.2018 a Consiliului de Administraţie pentru data de 09.03.2018, ora 
13.00, având pe ordinea de zi: 

  Analiza şi aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă 
Oltenia SA în sensul completarii art. 5 pct. 5.1 "Activităţi secundare" cu  Cod CAEN: 7219  
Activitaţi de cercetare-dezvoltare în alte stiinţe naturale si inginerie ”.       
 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, şi alin. 2 din Legea societăţilor 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. 
 Potrivit prevederilor art. 12.3, lit. g din Actul Constitutiv al S.C Compania de Apă 
Oltenia S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei de Apă Oltenia 
S.A. hotăraşte cu privire la  oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea 
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avizului acordat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, pe care  îl anexăm la 
prezentul raport. 
      Precizăm ca modificarea Actului constitutiv în sensul completarii obiectului de 
activitate al Companiei cu codul CAEN 7219 activitatea de cercetare-dezvoltare în alte 
ştiinte naturale si inginerie  este o necesitate în vederea implementarii unui nou sistem de 
masura/ monitorizare îmbunataţit al debitului de apa la intrarea si iesirea din Statia de 
Epurare Facai care sa corespunda standardelor tehnice actuale si care sa presupuna costuri 
mai mici fata de cel actual.  
         Sistemul de măsură/monitorizare actual a prezentat o funcţionare defectuoasă de la 
început, mentenanţa trebuind asigurată la intervale mici de timp, componentele defectăndu-
se destul de des iar înlocuirea lor fiind scumpa si greu de procurat. Menţionăm  faptul că 
furnizorul unor astfel de componente nu are reprezentantă în Romania. 

 De asemenea, la controlul efectuat de Administratia Bazinala de Apă Jiu, prin 
procesul-verbal de constatare si control nr. 10595/26.05.2017  încheiat în data de 
26.05.2017 la punctul de lucru Centrul Regional Craiova, staţia de epurare a Municipiului 
Craiova, Localitatea Făcăi, judetul Dolj, s-au constatat neconformităţi şi s-a dispus ca 
măsură: repararea şi/sau înlocuirea debitmetrului de la ieşirea din Statia de Epurare.  

         Noul sistem se propune a fi implementat în urma realizării unui parteneriat cu 
Universitatea din Craiova – Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica în cadru 
proiectului “Cercetari si transfer de cunostinte in domeniul tehnologiilor si instrumentelor 
software pentru informatizarea proceselor industriale”, proiect pentru care Universitatea a 
obţinut finanţare din fonduri europene. Scopul parteneriatului îl reprezinta Dezvoltarea de 
instrumente software pentru informatizarea proceselor, respectiv analiza si controlul 
avansat al proceselor de epurare si tratare a apei, valoarea eligibila estimativă a 
contractului fiind de 1.800.000 lei.      
 În sensul celor menţionate mai sus, Compania de  Apă Oltenia S.A. înaintează Nota 
Justificativă, având nr. de înregistrare 1681/26.01.2018, precum şi  procesul-verbal de 
constatare si control nr. 10595/26.05.2017 încheiat de către Administraţia Bazinală de Apă 
Jiu. 
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990 
republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 36, alin 2, lit. d, alin.6, 
lit.a, pct.14 si art 45, alin (1), din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata cu modificarile ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, mandatarea doamnei Cristina Mădălina Creţu pentru a vota ordinea 
de zi, în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A. 
din data de 09. 03. 2018, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi: 
   - Analiza şi aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia 
SA în sensul completarii art. 5 pct. 5.1 "Activităţi secundare" cu  Cod CAEN: 7219  
Activitaţi de cercetare-dezvoltare în alte stiinţe naturale si inginerie ”. 
 În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova-doamna 
Cristina Mădălina Creţu, nu poate participa la şedinţa Adunării Generală Extraordinară a 
Actionarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de  09.03.2018, ora 13.00, se 
mandatează domnul Glăvan Alin în calitate de membru supleant conform H.C.L. 146/2015, 
să voteze ordinea  de zi. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

  
 
 

 

  Vizat de legalitate, Întocmit, 
cons. juridic. Nicoleta Bedelici insp. Dragoş SURDU  
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