
 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                           PROIECT 
 

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-

dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017        

                      
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
15.12.2016. 
           Având în vedere raportul nr.195222/2016 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale şi Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2016 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 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017, ora 
14.00, punctul de pe ordinea de zi cu privire la analiza şi aprobarea completării 
contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi/membri ai consiliului de 
dministraţie, cu clauzele obligatorii menţionate de Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. 
Cristina Mădălina Creţu, nu poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., se împuterniceşte dl. Glăvan 
Alin, în calitate de membru supleant, să voteze punctul de pe ordinea de zi 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,                    AVIZAT, 

PRIMAR,                     PT. SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU                     Ovidiu MISCHIANU 



                                                                                                   
 

 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE    

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      

Serviciilor de Utilitate Publică      

Nr.  195222/09.12.2016 

 

 

                                                                            Se aprobă 

                                                                       Primar, 

                                                                          Lia Olguţa VASILESCU 

 

 

RAPORT 

 

 

 
 
 Prin Hotărârea nr. 164/2007, republicată, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a aprobat reorganizarea R.A. Apă Craiova în societate comercială pe acţiuni, 
aprobând în acelaşi timp Actul constitutiv. 
 Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A., aşa cum a fost modificat ulterior 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 dispoziţiilor art. 125, alin. 1 şi 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. 
 Prin adresa nr. 28609/05.12.2016 înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 146/ 05.12.2016, S.C Compania de Apă Oltenia S.A., 
solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru 
a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. 
din  data de 09.01.2017, ora 14.00, următoarele materiale aflate pe ordinea de zi: 
  -  analiza şi aprobarea completării contractelor de mandat ale administratorilor 
neexecutivi/membri CA cu clauzele obligatorii menţionate de H.G. 722/2016; 
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       -  analiza şi aprobarea indemnizaţiei fixe a administratorilor neexecutivi/membrii 
CA conform art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016. 
 La adresa înregistrată cu nr. de mai sus  au fost anexate: Hotărârea nr. 
14/23.11.2016 a Consiliului de Administraţie  al Companiei de Apă Oltenia S.A,  
Convocarea AGA, precum şi Nota de Fundamentare nr. 28831/07.12.2016. 
    Cu privire la analiza şi aprobarea indemnizaţiei fixe a administratorilor 
neexecutivi/membrii CA conform art. 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 modificată 
prin Legea nr. 111/2016, nu se poate acorda mandat reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova , întrucât aceasta nu este suficient motivată în Nota de 
fundamentare iar în documentaţia anexată nu se regăsesc înscrisuri justificative cu 
privire la acest punct. 
 Pe cale de consecinţă , apreciem că fundamentarea existentă nu îndeplineşte 
condiţiile de legalitate pentru a promova un  proiect de hotărîre, materializat într-un 
act administrativ. 
 Prin  H.G.  nr. 722/2016  au fost aprobate Normele metodologice pentru 
stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi 
pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice iar 
în Anexa nr 1 b a acesteia sunt prevăzute elementele/clauzele obligatorii ale 
contractului de mandat 
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
împuternicirea doamnei Cristina Mădălina Creţu pentru a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A , din data 
de 09.01.2017, orele 14,  convocată  de către Consiliul de Administraţie prin 
Hotărârea nr. 14/23.11.2016 : 
   - analiza şi aprobarea completării contractelor de mandat ale 

administratorilor neexecutivi/membri CA cu clauzele obligatorii menţionate de H.G. 

nr. 722/2016. 
 În situaţia în care reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-
doamna Cristina Mădălina Creţu nu poate participa la şedinţa Adunării Generală 
Ordinară a Acționarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A., se mandatează domnul 
Glăvan Alin în calitate de membru supleant, conform H.C.L. 146/2015, să voteze 
ordinea zi. 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU, 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

 
 

  

  
  Vizat de legalitate, Întocmit, 

cons. juridic. Nicoleta Bedelici insp. Dragoş SURDU  
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