
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                           PROIECT 
 

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

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

03.11.2017 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
26.10.2017. 
           Având în vedere raportul nr.140992/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară, prin care se propune împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
03.11.2017; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale; 
          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 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
03.11.2017, ora 12,00, ordinea de zi cu privire la: 
a) înfiinţarea unui punct de lucru al S.C. Companiei de Apă „Oltenia” S.A în 

comuna Cârcea, str.Preot Tarineanu, nr.3, judeţul Dolj, având ca obiect de 
activitate „Captarea, tratarea şi distribuţia apei – cod CAEN 3600” şi 
„Colectarea şi tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”; 

b) completarea obiectului de activitate al punctului de lucru al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., înfiinţat în comuna Podari, str.Dunării, nr.67, cu activitatea 
„Colectarea şi tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”. 

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

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

            
 

           INIŢIATOR,               AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

                 PT. SECRETAR,   
                Ovidiu MISCHIANU 



                                                                                                   
 

 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE    

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      

Serviciilor de Utilitate Publică      

Nr. 140992 /      .2017     

 

 

                                                                               Se aprobă 

                                                                        Primar, 

                                                                            Mihail GENOIU 

 

 

 

 

                                                                                                    Avizat,  

                                                                                                Viceprimar 

                                                                                              Stelian Bărăgan     
 

 

                                                              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 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 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. 
 Potrivit prevederilor art. 12.3, lit. e din Actul Constitutiv al S.C Compania de Apă Oltenia 
S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. hotăraşte cu 
privire la  înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare, sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte 
asemenea unităţi fără personalitate juridică.  
 Prin adresa nr. 20284/25.09.2017 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub 
nr. 332/26.09.2017, S.C Compania de Apă Oltenia S.A., solicită mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A.,convocată prin Hotărârea nr. 16/20.09.2017 a 
Consiliului de Administraţie pentru data de 03.11.2017, ora 12.00, având pe ordinea de zi: 
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  - Înfiintarea unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA în comuna Cîrcea, 
str. Preot Tarineanu nr. 3, judetul Dolj avand ca obiect de  activitate „ Captarea, tratarea si 
distributia apei – cod CAEN 3600” si  „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”. 
                   - Completarea obiectului de activitate al punctului de lucru al Companiei de Apa 
Oltenia SA înfiintat in comuna Podari, str. Dunarii nr. 67 cu activitatea „Colectarea si tratarea 
apelor uzate – cod CAEN 3700”. 
  

 Cu privire la primul punct facem urmatoarele precizari: 
       
  Compania de Apa Oltenia a preluat serviciul de alimentare cu apa si de canalizare in 

comuna Cîrcea, urmand sa asigure exploatarea si întretinerea sistemelor de alimentare cu apa si de 
canalizare preluate, sa încheie contractele de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare si sa factureze consumurile conform contractelor cu utilizatorii. 

        În acest sens a fost încheiat între Compania de Apa Oltenia S.A., ADI Oltenia si 
Primaria comunei Cîrcea, în data de 11.09.2017, protocolul de predare – preluare si procesul-verbal 
de predare – preluare a bunurilor proprietate publica a comunei Cîrcea, necesare realizarii 
serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, în conformitate cu prevederile contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor încheiat între autoritatea deleganta si operatorul regional.  În vederea 
înregistrarii mentiunilor privind infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare care nu au statut de 
sucursale (puncte de lucru, agenţii, reprezentante, etc) art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare este necesara si hotararea adunarii generale a 
actionarilor. 

      S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., conform protocolului de predare-preluare, a 
început prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Cîrcea cu data de 
15.09.2017. În vederea autorizării activitaţii desfăşurate la nivelul localitaţii Cîrcea este necesara 
înfiintarea unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia S.A. În acest sens, Consiliul Local al 
Comunei Cîrcea a atribuit un spatiu pentru înfiintarea punctului de lucru al Compania de Apa 
Oltenia în vederea înregistrarii acestuia la ORC Dolj.  

       Anexăm în acest sens Hotararea Consiliului Local al Comunei Cîrcea nr. 50/28.07.2017 
de atribuire a spatiului necesar înfiintarii punctului de lucru, protocolul de predare preluare nr. 
547/11.09.2017 si procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii serviciilor de 
alimentare cu apa si de canalizare. 

 
 Cu privire la punctul doi aducem urmatoarele argumente: 

      
   Compania de Apa Oltenia a preluat serviciul de alimentare cu apa si de canalizare în 

comuna Podari, urmand sa asigure exploatarea si întretinerea sistemelor de alimentare cu apa si de 
canalizare preluate, sa încheie contractele de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare si sa factureze consumurile conform contractelor cu utilizatorii. 

 Prin H.C.L. nr. 79/2014 s-a aprobat mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota ordineade zi, în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A., înfiinţarea punctului de lucru în comuna Podari iar prin Hotărârea nr. 8 a 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., s-a înfiinţat 
punctul de lucru str. Dunării, nr .67, Podari, jud Dolj.     

        În data de 07.08.2014 S.C.Compania de Apa Oltenia S.A., a preluat serviciul de 
alimentare cu apa în comuna Podari iar ulterior, in data de 18.04.2016 Compania a preluat si 
serviciul de canalizare din aceasta localitate.  

      În acest sens au fost încheiate între Compania de Apa Oltenia SA, ADI Oltenia si 
Primaria comunei Podari, în conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciilor  
încheiat între autoritatea deleganta si operatorul regional, urmatoarele înscrisuri: 

        - în data de 07.08.2014 a fost încheiat Protocolul de predare – preluare nr. 
137/07.08.2014 si procesul-verbal de predare – preluare a bunurilor necesare realizarii serviciului 
de alimentare cu apa la nivelul comunei Podari,  conform caruia Compania de Apa Oltenia a 
inceput prestarea serviciului de alimentare cu apa  în comuna Podari la data de 18.08.2014 . În 
vederea autorizarii activităţii desfasurate la nivelul localitaţii Podari a fost înfiintat un punct de 
lucru al Companiei de Apa Oltenia S.A., cu sediul în comuna Podari sat Podari str. Dunarii nr. 67 în 



spatiul atribuit în folosinţa gratuita prin H.C.L. Podari nr. 101/29.07.2014. Punctul de lucru a fost 
inregistrat la ORC Dolj cu activitatea de Captare, tratare si distributie a apei (COD CAEN 3600), 
conform protocolului si procesului-verbal de predare- primire. 

       - în data de 26.08.2016 a fost încheiat actul aditional nr. 235/26.08.2016 la Protocolul 
de predare-primire nr. 137/07.08.2014 prin care au fost preluate bunurile necesare realizarii 
serviciului de canalizare în comuna Podari, Compania de Apa Oltenia  asigurand si exploatarea si 
întretinerea serviciuluui de canalizare care initial nu fusese preluat. 

       Astfel este necesara completarea la ORC Dolj a activitatii desfăşurate la punctul de 
lucru Podari cu activitatea de colectare si epurare a apelor uzate (COD CAEN 3700), initial, la 
înfiintarea punctului de lucru, fiind înregistrata doar activitatea de captare, tratare si distributie a 
apei (CO CAEN 3600). 

       Anexam în acest sens protocolul de predare preluare nr. 137/07.08.2014   si procesul-
verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizarii serviciilor de alimentare cu apa în comuna 
Podari, Actul aditional nr. 235/26.08.2016 la protocolul de predare-preluare nr. 137/07.08.2014, 
procesul-verbal de predare -preluare. 
 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 Extraordinară a Actionarilor  
Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 03. 11. 2017, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi: 
   1. Înfiintarea unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA în comuna Cîrcea, str. Preot 
Tarineanu nr. 3, judetul Dolj avand ca obiect de  activitate „ Captarea, tratarea si distributia apei – 
cod CAEN 3600” si  „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”. 
    2. Completarea obiectului de activitate al punctului de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA 
infiintat in comuna Podari, str. Dunarii nr. 67 cu activitatea „Colectarea si tratarea apelor uzate – 
cod CAEN 3700”. 
 În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova-doamna Cristina 
Mădălina Creţu, nu poate participa la şedinţa Adunării Generală Extraordinară a Actionarilor  
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  de zi. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

  
 
 
 

 

  Vizat de legalitate, Întocmit, 
cons. juridic. Nicoleta Bedelici insp. Dragoş SURDU  

insp. Gili IORDACHE 
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