
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 26.11.2021 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
25.11.2021. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.207408/2021, raportul nr.207930/2021 al 
Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.208663/2021 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 26.11.2021; 

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările si completările 
ulterioare; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.a şi d, coroborat cu alin.3 lit.d şi alin.7 lit.n, 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 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 26.11.2021, 
prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi/membrii în Consiliul de 
Administrație pentru o perioada de 4 luni, dar nu mai tarziu de finalizarea 
procedurii de selectie a noilor administratori. 

Art.2. Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat al fiecărui 
administrator neexecutiv, având ca obiect  modificarea art.2  alin.1 din contractul 
de mandat, care va avea următorul conţinut: "se prelungește durata contractului 

de mandat pentru fiecare administrator neexecutiv, începând cu data de 

30.11.2021, pe o perioada de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării 

procedurii de selecție a noilor administratori",  prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., să semneze actul adiţional  la contractul de mandat. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. și dna. Creţu Cristina Mădălina 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.    207408 /17.11. 2021 

                              
 

 

 

 

                       
 Referat de Aprobare 

privind mandatarea  reprezentantului Municipiului Craiova prin Consiliul Local, d-na Crețu 
Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Companiei de 

Apă Oltenia SA  din data de 26.11.2021 orele 11.00. 
 

 

 

 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., își desfăsoara activitatea în conformitate cu 
Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, cu O.U.G. nr. 109/2011, privind 
guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare 
si cu Actul Constitutiv al societătii.        
  Operatorul regional, Compania de Apă Oltenia S.A., este administrat potrivit 
sistemului de administrare unitar de către un Consiliu de Administrare, format 7(sapte) 
membri, desemnati cu respectarea prevederilor  O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare  
     Durata mandatului administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de 
Administraţie al Companiei de Apa Oltenia SA este de 4 ani si încetează la data de 
29.11.2021.   
 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin HCL nr. 452/2021, 
mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, din data de 15.11.2021, 
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; 
  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, autoritate tutelară a S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A., a înaintat catre Compania de Apa Oltenia SA cu adresa nr. 
598/15.11.2021, Hotărârea AGA ADI nr. 10, prin care a aprobat declanşarea procedurii de 
selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu 
data de 15.11.2021, în aplicarea regulilor de guvernanţă corporativă, reglementate de O.U.G. 
nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin avizarea conţinutului 
proiectului planului de selecţie – componentă iniţială, elaborat de asociaţie şi avizarea 
scrisorii de aşteptări. 
 În acest moment procedura de selectie este în derulare, iar pentru respectarea  
dispozițiilor art. 137 alin (1) a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a Actului 
Constitutiv, în concordantă cu art. Art. 641 din  O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, se impune 
prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi/membrii în Consiliul de Administrație 



   

pentru o perioada de 4 luni, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selectie a noilor 
administratori .  
   Fața de cele de mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate si oportunitate, și 
având în vedere prevederile  Ordonanței de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, 
Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, cu modificările si completările ulterioare , 
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

 mandatarea  reprezentantului  Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, 
să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Companiei de Apă 

Oltenia SA  din data de 26.11.2021 orele 11.00, prelungirea mandatelor 
administratorilor neexecutivi/membrii în Consiliul de Administrație pentru o 
perioada de 4 luni, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selectie a noilor 
administratori. 

 încheierii unui Act Adițional la Contractul de Mandat al fiecărui administrator 
neexecutiv având ca obiect  modificarea art. 2  alin (1) din contractul de mandat 
urmând să aibă următorul conținut: "se prelungește durata contractului de mandat 
pentru fiecare administrator neexecutiv începând cu data de 30.11.2021, pe o 
perioada de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor 
administratori". 

 împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, 
în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA, să 
semneze Actul Aditional  la contractul de mandat. 

 
                 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.  207930/ .11.2021                     
                          

 

 Raport de specialitate 
privind mandatarea  reprezentantului Municipiului Craiova prin Consiliul Local, d-na Crețu 
Cristina Mădălina, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor 

Companiei de Apă Oltenia SA  din data de 26.11.2021 orele 11.00. 
 
 
 Prin H.C.L. nr. 474/2017 a fost mandatat  reprezentantul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data 
de 29.11.2017 desemnarea administratorilor propuşi  de către Comisia de Selecţie a autorităţii 
publice tutelare, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, să stabilească remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie al  S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. şi să semneze contractele de mandat încheiate cu noii administratori 
ai  Consiliului de Administraţie. 
 Operatorul regional, Compania de Apă Oltenia S.A., este administrat potrivit 
sistemului de administrare unitar de către un Consiliu de Administrare, format 7(sapte) 
membri, desemnati cu respectarea prevederilor  O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare  
     Durata mandatului administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie 
al Companiei de Apa Oltenia S.A. este de 4 ani și încetează la data de 29.11.2021.   
   Modificarea  contractului de mandat  se poate face prin act adițional, cu acordul 
părților, potrivit prevederilor art.22 din contractul de mandat. 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin HCL nr. 452/2021, 
mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, din data de 15.11.2021, 
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, 
cu modificările si completările ulterioare. 
  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, autoritate tutelară a S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A., a înaintat către Compania de Apa Oltenia S.A. cu adresa nr. 
598/15.11.2021, Hotărârea AGA ADI nr. 10, prin care a aprobat declanşarea procedurii de 
selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu 
data de 15.11.2021, în aplicarea regulilor de guvernanţă corporativă, reglementate de O.U.G. 
nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin avizarea conţinutului 
proiectului planului de selecţie – componentă iniţială, elaborat de asociaţie şi avizarea 
scrisorii de aşteptări. 
 În acest moment procedura de selectie este în derulare, iar pentru respectarea  
dispozițiilor art. 137 alin (1) a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a Actului 
Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., precum și pentru asigurarea continuității 
activității Consiliului de Administratie, se impune prelungirea mandatelor administratorilor 
neexecutivi/membrii în Consiliul de Administrație pentru o perioada de 4 luni, dar nu mai 
tarziu de finalizarea procedurii de selectie a noilor administratori .  



   

   Fața de cele de mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate si oportunitate, și 
având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, 
Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 
și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu 
modificările si completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

- mandatarea  reprezentantului  Municipiului Craiova prin Consiliul Local, d-na Crețu 
Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor 

Companiei de Apă Oltenia S.A.,  din data de 26.11.2021 orele 11.00, prelungirea 
mandatelor administratorilor neexecutivi/membrii în Consiliul de Administrație pentru 
o perioada de 4 luni, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selectie a noilor 
administratori. 

- încheierea unui Act Adițional la Contractul de Mandat al fiecărui administrator 
neexecutiv având ca obiect  modificarea art. 2  alin (1) din contractul de mandat 
urmând să aibă următorul conținut: "se prelungește durata contractului de mandat 
pentru fiecare administrator neexecutiv începând cu data de 30.11.2021, pe o 
perioada de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor 
administratori",  conform anexei la prezentul raport. 

- împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova prin Consiliul Local, d-na Crețu 
Cristina Mădălina, în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Companiei de Apă 

Oltenia S.A., să semneze Actul Aditional  la contractul de mandat. 
 

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

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:               .11.2021 
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data:              .11.2021 
Semnătura:  

 
 
 

Şef Serviciu, 
Alina Marin 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: .           11.2021 
Semnătura:  

 
 
 
 
 

Întocmit, 
insp.  Dragos Surdu 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:         .11.2021 
Semnătura:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                               ANEXĂ LA HCL NR 

                ACT ADITIONAL NR.____/__________ 
 

La contractul de mandat incheiat cu dl__________________________ 
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al S.C. 
Compania de Apa Oltenia 

 

 
PARTILE CONTRACTANTE  
 

1. Adunarea Generala a Actionarilor a SC Compania de Apa Oltenia SA,  cu 
sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin  d-na Cretu Cristina Madalina, 
reprezentant al Municipiului Craiova prin Consiliul Local, în calitate de MANDANT, 

şi 
       2.   Dl.______________, cu domiciliul în ______________________, 

judetul Dolj, posesor BI/C.I.seria ____ nr._________, eliberat de ____________, la 
data de ________________,administrator neexecutiv/ membru al Consiliului de 

Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, în calitate de MANDATAR, 
 
Tinand cont de prevederile art. 22 din contractul de mandat incheiat la data 

de____________ intre parti, au incheiat de comun acord prezentul act aditional la 
contractul de mandat, prin care s-au stabilit urmatoarele: 
  

 
 Art. 1 – Se prelungeste durata contractului de mandat pentru fiecare administrator 

neexecutiv începând cu data de 30.11.2021, pe o perioada de 4 luni, dar nu mai mult de 

data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori. 
 

 Art. 2 – Toate celelalte clauze ale contractului de mandat raman neschimbate. 
 

 Art. 3 – Prezentul act aditional a fost incheiat astazi___________ , in 2 exemplare, 
cate unul pentru fiecare parte, si produce efecte de la data incheierii. 
  

     

  

  

       AGA CAO,                                                         Administrator/ membru CA, 
       Prin Cretu Cristina Madalina                              _______________________         
  

  

 























  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 208663/ 18.11.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 207408/17.11.2021 al Direcției Servicii Publice - Serviciul 
Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 207930/18.11.2021 al Direcției Servicii Publice - Serviciul 
Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

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

 Legea societăţilor nr. 31/1990; 

 H.C.L. nr. 474/2017 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova -dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
29.11.2017; 

 H.C.L. nr. 452/2021 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; 

 Adresa S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. nr. 279/16.11.2021; 

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

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

AVIZĂM FAVORABIL 
 

propunerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova prin Consiliul Local, dna 
Crețu Cristina Mădălina, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de 
Apă Oltenia SA din data de 26.11.2021. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 18.11.2021         Data 18.11.2021              
Semnatura          Semnatura           
 


	1proiect
	2referat de aprobare
	3raport
	4anexa
	5documentatie
	5raport de avizare

