
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                         PROIECT 

       HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania 

de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
25.07.2019. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.121666/2019, raportul nr. 123215/2019 
al Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.123473/2019 al Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea 
de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 14.08.2019; 
            În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, art.10 alin.2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.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, Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe 
anul 2019 şi Ordinului  Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia; 

             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.132, art.139 alin.3 lit.a, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019, ora 
12,00, ordinea de zi cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. şi dna. Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                  PRIMAR,   SECRETAR, 

    Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             Se aprobă,                              
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                           PRIMAR,  
SERVICIUL BUGET                                                                                          Mihail Genoiu 
NR.  121666/09.07.2019                                                                                                       
 

               Avizat, 
ADMINISTRATOR PUBLIC, 
    Marian-Sorin Manda 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a mandatării reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – d-na Creţu 

Cristina Mădălina pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019  în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor                                   

a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA din data de 14.08.2019  
 

Prin H.C.L. nr. 49/27.02.2018 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 

Municipiului Craiova, în persoana doamnei Creţu Cristina Mădălina, pentru a vota ordinea 

de zi privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia SA  

pe anul 2019 în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor SC Compania de Apa Oltenia 

SA. 

Prin adresa nr. 12657/03.07.2019, SC Compania de Apa Oltenia SA ne solicită 

mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina pentru a participa la şedinţa Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor a SC Compania de Apă Oltenia SA, în data de 14.08.2019, 

ora 12, având pe ordinea de zi analiza şi aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia SA. 

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2, art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 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, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile 

OMF nr.3145/2017- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și 

cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile 

art. 136,  art. 196, alin. 1, lit. a , art. 240, alin. 2  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, propunem 

mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina pentru a participa la şedinţa Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor a SC Compania de Apă Oltenia SA, în data de 14.08.2019, 

ora 12, având pe ordinea de zi analiza şi aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia SA. 

 

        Pt. Director executiv,                                     Director executiv adj., 
             Daniela Militaru                                                 Lucia Ştefan          
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                        Se aprobă, 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                     PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                    Mihail Genoiu 
NR.  123215/11.07.2019 
 
     

                       Avizat, 
     ADMINISTRATOR PUBLIC, 
          Marian-Sorin Manda                                                   
 

 

R A P O R T 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – d-na 

Creţu Cristina Mădălina  pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA din data de 14.08.2019  
 

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 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, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii 

economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si 

cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele 

administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub 

autoritate operatori economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de 

la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării 

documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.  

Prin H.C.L. nr. 174/23.04.2019 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 

municipiului Craiova, în persoana doamnei Creţu Cristina Madalina, pentru a vota 

ordinea de zi privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apa 

Oltenia S.A  pe anul 2019 în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C Compania 

de Apă Oltenia S.A.  
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Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 a fost aprobat de  

reprezentanţii Consiliilor Locale în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor prin 

Hotărârea AGA nr. 2/10.05.2019. 

Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare 

a acestuia şi a Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, prin 

adresa nr. 12657/03.07.2019 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova sub 

nr. 209/04.07.2019, S.C Compania de Apa Oltenia S.A a transmis  propunerea de 

rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.  

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită prin adresa nr. 12657/03.07.2019 

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 

14.08.2019, ora 12, 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 2019, potrivit notei de fundamentare şi 

anexelor ataşate la prezentul raport. 

SC Compania de Apă Oltenia SA consideră necesară  rectificarea   bugetului de 

venituri şi cheltuieli, având în vedere factorii de influenţă asupra indicatorilor 

economico-financiari datoraţi unor evenimente ulterioare aprobării bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2019. 

Având în vedere cele de mai sus S.C Compania de Apă Oltenia S.A propune  

modificarea următorilor indicatori ai bugetului de venituri şi cheltuieli: 

- Veniturile totale se majorează cu suma de 954,00 mii lei, respectiv de la 

118.777,00 mii lei la 119.731,00 mii lei, rezultând o creştere procentuală de 0,80 % 

urmare în principal a ajustării tarifelor pentru apă şi canalizare începând cu data de 

01 iulie 2019. Creșterea veniturilor se datorează rectificării veniturilor din prestări de 
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servicii, veniturilor din subvenţii pentru investiţii corespunzător amortizării 

investiţiilor realizate din IID prin POIM, venituri din dobânzi și a altor venituri. 

- Cheltuielile totale se diminuează cu suma de 846,00 mii lei, de la 113.456 mii 

lei la 112.610 mii lei, rezultând o diminuare procentuală de 0,75 %. 

Menţionăm ca principalele elemente de cheltuieli propuse a fi rectificate sunt 

cheltuielile de exploatare , care vor fi diminuate cu suma de 906,00 mii lei și 

cheltuielile financiare, care vor fi suplimentate cu suma de 60,00 mii lei. De 

asemenea, Compania de Apă Oltenia SA  propune suplimentarea fondului de salarii cu 

suma de 984 mii lei, în vederea renegocierii Contractului Colectiv de Muncă. 

Analizând propunerea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2019, prezentată de către Compania de Apă Oltenia SA, se constată că respectă 

prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu 

privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal, nerealizând în anul 

2018 plăţi restante şi neprevăzând plăţi restante pentru anul 2019. 

Rezultatul brut este influenţat în sensul creşterii cu suma de 1.800,00 mii lei, 

de la 5.321,00 mii lei la 7.121,00 mii lei. 

De asemenea, S.C Compania de Apă Oltenia S.A propune rectificarea 

“Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare” prevăzut în Anexa nr. 4, ca 

urmare a faptului că,  la data de 14.05.2019 a fost semnat Contractul de Finanțare 

Programul Operațional Infrastructură Mare nr. 248/ 14.05.2019, între Ministerul 

Fondurilor Europene și Compania de Apă Oltenia SA, fapt care a dus la necesitatea 

rectificării Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale 2019- fonduri externe, astfel 

încât să se procedeze cu celeritate la demararea procedurilor de achiziție publică 

pentru cele 22 contracte de lucrări, 2 contracte de servicii și 5 contracte de furnizare 

produse prevăzute a se realiza în cadrul programului POIM. 
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S.C Compania de Apă Oltenia SA face precizarea, că sursele de finanțare a 

investiţiilor se modifică ținându-se cont de necesitatea de finanțare a cheltuielilor 

pentru investiții rectificate și de prevederile Contractului de Finanțare.  

Conform Contractului de Finanțare, SC Compania de Apă Oltenia SA 

menţioneză că valoarea totală a proiectului este 2.114.507.501,55 lei, din care 

valoarea totală eligibilă 1.780.847.660,71lei și valoarea neeligibilă inclusiv TVA 

333.659.840,84 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri de coeziune este 

1.356.142.206,36 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 

207.409.984,50 lei, respectiv 13%, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului 

(autorități locale) este 31.909.228,37 lei, respectiv 2% și cofinanțare Companie 

185.386.241,48 lei, din IID / împrumut BERD. 

Deoarece în momentul aprobării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli strategia de 

achiziții prevedea începerea procedurilor de achiziții la începutul anului 2019, 

conform strategiei inițiale elaborate de către consultant în decembrie 2018, referitor 

la sursa IID, Compania de Apă Oltenia SA menţionează că iniţial a prevăzut utilizarea 

sumei de 35.173 mii lei, astfel: 5.181 mii lei pentru rambursarea ratelor de capital 

împrumut BERD şi 29.992 mii lei pentru proiectul POIM, inclusiv TVA neeligibilă până 

la recuperarea de la bugetul de stat, ca sursă de finanţare a proiectului POIM, până la 

accesarea împrumutului BERD.  

S.C Compania de Apă Oltenia SA face precizarea că în urma revizuirii Strategiei 

de Achiziții și a semnării Contractului de Finanțare, au fost revizuite  și sumele 

prevăzute a fi utilizate din IID în sumă de 9.246 mii lei, astfel: 5.181 mii lei pentru 

rambursarea ratelor de capital la împrumutul BERD, conform Normelor OUG 198/ 

2005 Art.5 lit.b1), 2.972 mii lei plata TVA neeligibila, conform Normelor OUG 198/ 

2005 Art.5 lit. e) și 1.093 mii lei, pentru plata cofinanțării proiectelor cu fonduri 

europene în cadrul Contractului de Finanțare, conform Normelor OUG 198/ 2005 
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Art.5 lit.f), în situația în care va fi necesară  asigurarea fluxului de numerar până la 

accesarea tragerilor din împrumutul BERD. 

În ceea ce privește investițiile din fonduri proprii, SC Compania de Apă Oltenia 

SA propune rectificarea Anexei nr. 4 cu includerea  obiectivelor de investiţii: 

modernizarea și reabilitarea  cantonului Şimnic, sume prevăzute în Anexa 4 pct.3 a) 

231 mii lei și ca investiții noi la punctul 2 a) instalație termică canton Amaradia , suma 

12 mii lei și o fântână publică la Șimnic ce se va realiza cu forţe proprii, suma 22 mii 

lei. 

 

 În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2019, al S.C Compania de Apă Oltenia S.A se prezintă astfel: 

                                                                                                                                          - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget 
H.C.L 

174/2019 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

 

Estimări 
2020 

Estimări 
2021 

VENITURI TOTALE 118.777,00 +954,00 119.731,00 124.180,00 130.389,00 
CHELTUIELI TOTALE 113.456,00 -846,00 112.610,00 119.129,00 125.086,00 
PROFIT/PIERDERE 5.321,00 1.800,00 7.121,00 5.051,00 5.303,00 

 

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 2019, potrivit notei de fundamentare şi 

anexelor ataşate la prezentul raport, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data de 14.08.2019, ora 12,00. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 174/23.04.2019. 

 
            Pt. Director executiv,              Director executiv adj.,                     Întocmit,  
                 Daniela Militaru                           Lucia Ştefan                      insp. Venus Bobin 
 
VB/2 ex 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.123473/11.07.2019 

 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere: 

       -  Referatul de aprobare  nr. 121666/09.07.2019             

   - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 122166/09.07.2019 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – d-na 
Creţu Cristina Mădălina  pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019 în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a 
COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA din data de 14.08.2019  

- art. 10, alin. 2, art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 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, cu modificările şi completările ulterioare, art. 62 din Legea nr. 50/2019 
privind bugetul de stat pe anul 2019 coroborat cu art. 129 alin.(2), lit.a, din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 

     

                                       AVIZAM FAVORABIL 

                                            propunerea privind: 

Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – d-na Creţu 

Cristina Mădălina  pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2019 în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a COMPANIEI 

DE APĂ OLTENIA SA din data de 14.08.2019 . 

 

Director Executiv      Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                           cons. Jur.Nefiru Georgeta 
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