
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 07.11.2019 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
31.10.2019. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.178279/2019, raportul nr. 181195/2019 
al Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.181498/2019 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 07.11.2019; 
            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 07.11.2019, 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, 
        Mihail GENOIU                                   

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             Se aprobă,                              
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                           PRIMAR,  
SERVICIUL BUGET                                                                                          Mihail Genoiu 
NR.  178279/15.10.2019                                                                                                       
 

 
 
 
 
 

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 07.11.2019  
 

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. 

Prin adresa nr. 18857/02.10.2019, 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 07.11.2019, 
ora 12, având pe ordinea de zi analiza şi aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia SA. 

În urma analizei execuţiei bugetului SC Compania de Apa Oltenia SA la data de 
31.08.2019, pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii SC Compania de Apa Oltenia SA 
consideră necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, în sensul 
suplimentării veniturilor totale prognozate pentru anul 2019 cu suma de 2.907,00 mii lei, 
urmare a creşterii tarifelor pentru apă potabilă şi canalizare începând cu data de 01 iulie 
2019, de la valoarea de 119.731,00 mii lei la 122.638,00 mii lei; propune diminuarea 
cheltuielilor totale cu suma de 1.600,00 mii lei, de la valoarea de 112.610,00 mii lei, la 
111.010,00 mii lei, respectiv propune creşterea  profitului brut prognozat cu suma de 
4.507,00 mii lei de la valoarea de 7.121,00 mii lei, la 11.628,00 mii lei. 

SC Compania de Apa Oltenia SA propune spre aprobare  modificarea Anexei nr. 4-
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la Bugetul de venituri şi cheltuieli 
aprobat pentru anul 2019 , după cum urmează: 

- SC Compania de Apa Oltenia SA propune suplimentarea programului de investiţii 
cu suma de 269,00 mii lei, în vederea execuţiei lucrărilor de reabilitare, modernizare 
canton Şimnic; 

- SC Compania de Apa Oltenia SA mentionează că sursa de finanţare a investiţiilor 
introduse în lista de investiţii este asigurată din profitul brut, iar suma alocată este de 
269,00 mii lei. 

 
 



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 07.11.2019, 
ora 12, având pe ordinea de zi analiza şi aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia SA. 

 
Director executiv adj., 

Lucia Ştefan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                        Se aprobă, 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                     PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                    Mihail Genoiu 
NR. 181195/18.10.2019 
 
     

                             
 

 

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 07.11.2019  
 

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.  

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. 
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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 şi rectificat prin Hotărârea AGA nr. 4/14.08.2019. 

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. 18857/02.10.2019 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova sub 

nr. 314/02.10.2019, 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 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 07.11.2019, 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, în urma analizei realizării bugetului aprobat la 

30.06.2019 şi a veniturilor şi cheltuielilor realizate până la 31.08.2019, 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, în funcţie de 

realizările efective şi proiecţia până la sfârşitul anului. 

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 2.907,00 mii lei, respectiv de la 

119.731,00 mii lei la 122.638,00 mii lei, rezultând o creştere procentuală de 2,43 % 

urmare în principal a ajustării tarifelor pentru apă şi canalizare începând cu data de 
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01 iulie 2019. Creșterea veniturilor se datorează rectificării veniturilor din prestări de 

servicii şi veniturilor din subvenţii. 

- Cheltuielile totale se diminuează cu suma de 1.600,00 mii lei, de la 112.610 mii 

lei la 111.010 mii lei, rezultând o diminuare procentuală de 2,45 %. 

Menţionăm ca principalele elemente de cheltuieli propuse a fi rectificate sunt 

cheltuielile de exploatare, care vor fi diminuate cu suma de 1.400,00 mii lei și 

cheltuielile financiare, care vor fi diminuate cu suma de 200,00 mii lei. De asemenea, 

Compania de Apă Oltenia SA  propune suplimentarea fondului de salarii cu suma de 

1.940 mii lei. 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 4.507,00 mii lei, 

de la 7.121,00 mii lei la 11.628,00 mii lei. 

SC Compania de Apa Oltenia SA propune modificarea veniturilor şi cheltuielile 

totale estimate pentru anii 2020 şi 2021. 

 

De asemenea, SC Compania de Apa Oltenia SA propune spre aprobare  

modificarea Anexei nr. 4-Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la 

Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2019 , după cum urmează: 

- SC Compania de Apa Oltenia SA propune suplimentarea programului de 

investiţii cu suma de 269,00 mii lei, în vederea execuţiei lucrărilor de reabilitare, 

modernizare canton Şimnic; 

- SC Compania de Apa Oltenia SA menţionează că sursa de finanţare a 

investiţiilor introduse în lista de investiţii este asigurată din profitul brut, iar suma 

alocată este de 269,00 mii lei. 
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 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 

307/2019 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

 

Estimări 
2020 

Estimări 
2021 

VENITURI TOTALE 119.731,00 +2.907,00 122.638,00 124.762,00 131.000,00 
CHELTUIELI TOTALE 112.610,00 -1.600,00 111.010,00 118.241,00 124.153,00 
PROFIT/PIERDERE 7.121,00 4.507,00 11.628,00 6.521,00 6.847,00 

 

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, anexă la prezentul raport. 

 
                        Director executiv adj.,                                           Întocmit,  
                                  Lucia Ştefan                                          insp. Venus Bobin 
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