
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                         PROIECT 
 
 

       HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi 

în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Oltenia, din data de 15.11.2021 

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
28.10.2021. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.183962/2021, raportul nr.185683/2021 al 
Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.186952/2021 al Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Municipiului , să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală 
a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, din data de 15.11.2021; 
           În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi Legii societăţilor 
nr.31/1990, republicată; 

                       În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Oltenia, din data de 15.11.2021, ora 10.00, următoarea ordinea de zi: 
a) Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație 

al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în aplicarea regulilor de guvernanță 

corporativă a întreprinderilor publice reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011; 

b) Avizarea conținutului proiectului Planului de selecție - componenta inițială; 

c) Avizarea scrisorii de așteptări; 

d) Aprobarea contractării expertului independent, specializat în recrutarea 

resurselor umane conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011; 

e) Constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidaților 

selectați de către expertul independent în lista scurtă și care va face propuneri 

în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație al 

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; 

f) Diverse.   



 
          

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 

                  PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
    Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.    183962 /15.10. 2021 

                              
 

 

 

                       
 Referat de Aprobare 

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia” , să voteze ordinea de zi  
din data de 15.11.2021, ora 10.  
 
 Prin adresa nr. 583/14.10.2021 înregistrata la Primaria Municipiului Craiova sub 
nr. 267/14.10.2021, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia”  în temeiul art. 19, 
alin. (1) și alin. (3) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prin  
Președintele Asociației convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 

15.11.2021, ora 1000, la sediul Asociației din Municipiul Craiova, Județul Dolj, str. Jiețului 
nr. 19, cu  următoarea ordine de zi 

1.- Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al 
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în aplicarea regulilor de guvernanță corporativă 
a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011; 

2.- Avizarea conținutului proiectului Planului de selecție - componenta inițială; 
3.- Avizarea scrisorii de așteptări; 

4.- Aprobarea contractării expertului independent, specializat în recrutarea resurselor 
umane conform prevederilor OUG nr. 109/2011; 
5.- Constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selectați de 
către expertul independent în lista scurtă și care va face propuneri în vederea numirii 
pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A.; 

        6. - Diverse. 
 

         Potrivit exercitări atribuției de autoritate tutelară de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia în numele și pe seama membrilor asociați care sunt și acționari ai 
Operatorului Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prevăzută la art. 27, alin. (3) din 
Legea nr. 51/2006  republicată, cu modificările și completările ulterioare, este nevoie de un 
mandat special, acordat în prealabil, din partea autorităților deliberative ale unităților 
administrativ- teritoriale membre ale asociației, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 
(5) din Legea mai sus menționată. 
 În conformitate cu prevederile art. 3, lit.c, din H.G. nr.722/2016, declanşarea 
procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe, în cazul societăţilor la care statul sau o 
unitate administrativ-teritorială deţine capital majoritar sau deţine controlul, la data hotărârii 
adunării generale a acţionarilor, convocată la cererea acţionarului-stat sau unitate 
administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a noilor 
membri ai consiliului.   



   

   Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova  mandatarea 
reprezentantului  Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia” , să voteze ordinea de zi  din data de 15.11.2021, 
ora 10.  
 

                 Primar, 
                                       Lia Olguţa VASILESCU 

       
Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Delia Ciuca Alin Glavan 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.  185683/2021                     
                          

 

 Raport de specialitate 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Oltenia , să voteze ordinea de zi  din  
data de 15.11.2021, ora 10.  
 
 
 Prin H.C.L. nr. 371//2020, s-a aprobat desemnarea Primarului Municipiului Craiova, dna. 
Lia-Olguța Vasilescu, în calitate de reprezentant al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”. 
 Prin adresa nr. 583/14.10.2021 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub 
nr. 267/14.10.2021, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia  convoacă 
Adunarea Generala a Asociatilor  pentru data de 15.11.2021, ora 10, la sediul Asociatiei din 
Municipiul Craiova, judetul Dolj, str. Jietului nr.19 avănd următoarea ordine de zi: 
- Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de 
Apă Oltenia S.A., în aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice 
reglementate de OUG nr. 109/2011; 
- Avizarea conținutului proiectului Planului de selecție - componenta inițială; 
- Avizarea scrisorii de așteptări; 
- Aprobarea contractării expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane 
conform prevederilor OUG nr. 109/2011; 
- Constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selectați de către expertul 
independent în lista scurtă și care va face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în 
Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; 
- Diverse. 
 Potrivit art. 27, alin (3) din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui 
contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de 
autoritate tutelară se exercită de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe 
seama unităţilor administrativ-teritoriale. 
 Pentru exercitarea atribuției de autoritate tutelară de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia în numele și pe seama membrilor asociați care sunt și acționari ai 
operatorului regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., este nevoie de un mandat special, acordat 
în prealabil, din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ- teritoriale membre ale 
asociației, în conformitate cu prevederile art. 10, alin (5) din Legea nr. 51/2006 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Conform prevederilor art. 10, alin.(5A1) din același act normativ , în situația în care 
autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu se pronunță asupra hotărârilor 
privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea 
solicitării, se prezumă că unitățile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuțiilor lor. 
   Prin art. 29 alin. (4) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară poate 
decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert 
independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui 
servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deţine o 
participaţie majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va 



   

suporta costurile procedurii de selecţie. 

 Potrivit prevederilor ar. 644 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecţie pentru 
membrii consiliului de administraţie sau supraveghere şi directori se finalizează în termen de cel 
mult 150 de zile de la declanşare. 
 În conformitate cu prevederile art. 3, lit.c, din H.G. nr. 722/2016, declanşarea procedurii de 
selecţie a membrilor consiliului începe, în cazul societăţilor la care statul sau o unitate 
administrativ-teritorială deţine capital majoritar sau deţine controlul, la data hotărârii adunării 
generale a acţionarilor, convocată la cererea acţionarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, 
prin care se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului.  
 Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin. 2 din Legea 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. 
 Față de cele menționate, fiind îndeplinite condițiile de legalitate si oportunitate, și având în 
vedere prevederile art. 132 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ,, 
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova,  mandatarea reprezentantului  
Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  Oltenia , să voteze în data de 15.11.2021, ora 10. următoarea ordine de zi: 
- Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de 
Apă Oltenia S.A., în aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice 
reglementate de OUG nr. 109/2011; 
- Avizarea conținutului proiectului Planului de selecție - componenta inițială; 
- Avizarea scrisorii de așteptări; 
- Aprobarea contractării expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane 
conform prevederilor OUG nr. 109/2011; 
- Constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selectați de către expertul 
independent în lista scurtă și care va face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în 
Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; 
- Diverse.   
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciuca Alin Glavan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:               .10.2021 
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data:              .10.2021 
Semnătura:  

 
 
 

Şef Serviciu, 
Alina Marin 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: .           10.2021 
Semnătura:  

 
 
 
 
 

Întocmit, 
insp.  Dragos Surdu 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:         .10.2021 
Semnătura:  
 

 
 



   

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 186952/20.10.2021 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 183962/15.10.2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 185683/2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 

 O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

 H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice: 

 Legea societăţilor nr. 31/1990; 

 HCL nr. 371/2020 privind desemnarea doamnei Lia-Olguța Vasilescu Primar al municipiului 
Craiova în calitate de reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” 

 Adresa ADI Oltenia nr. 267/14.10.2021; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Oltenia , să voteze în data de 15.11.2021, ora 
10. următoarea ordine de zi: 

- Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. 

Compania de Apă Oltenia S.A., în aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor 

publice reglementate de OUG nr. 109/2011; 

- Avizarea conținutului proiectului Planului de selecție - componenta inițială; 

- Avizarea scrisorii de așteptări; 

-Aprobarea contractării expertului independent, specializat în recrutarea resurselor umane 

conform prevederilor OUG nr. 109/2011; 

- Constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selectați de către 

expertul independent în lista scurtă și care va face propuneri în vederea numirii pentru poziția de 

membri în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; 

- Diverse.  

 

DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Diana-Mihala Dimian 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi      Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului     și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 20.10.2021         Data 20.10.2021              
Semnatura          Semnatura           
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