
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                           PROIECT 
 

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea 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 

18.12.2017 
 

 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
23.11.2017. 
           Având în vedere raportul nr.162677/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu, prin 
care se propune mandatarea 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 18.12.2017; 
           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 mandatarea 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 18.12.2017, ordinea 
de zi privind analiza şi aprobarea încheierii contractului de concesiune pentru 
terenul aferent Staţiei de Captare Izvarna. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu 
poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare 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:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, 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 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.162677/16.11.2017 

           SE APROBĂ,                                                                              
                       PRIMAR,                                                                                                   
                            Mihail Genoiu 

 
 

                                                                                                                   
 
 
 
    
                                                             RAPORT 
 

Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a vota ordinea de zi privind analiza şi 

aprobarea încheierii contractului de concesiune pentru terenul aferent 
 Staţie de Captare Izvarna. 

 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 164/2007, republicată a 
fost aprobată reorganizarea RA Apă Craiova în societate pe acţiuni, şi a fost aprobat 
totodată şi actul constitutiv. Conform art. 15 alin 4 din actul constitutiv al SC Compania 
de Apă Oltenia SA, care a fost ulterior modificat prin cele două acte adiţionale, fiecare 
acţionar este îndreptăţit să ia parte la Adunările Generale ale Acţionarilor printr-un 
reprezentant autorizat. 

În sensul respectării acestor prevederi din Actul constitutiv al SC Compania de Apă 
Oltenia SA, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a desemnat prin Hotărârea nr. 
115/2016 ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea  
Generală a acţionarilor a SC Compania de Apă Oltenia SA, pe doamna Creţu Cristina 
Mădălina. 

Potrivit prevederilor art. 125 alin.1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin 
reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. 
 Conform prevederilor art.125 alin 2. din Legea nr. 31/1990 acţionarii care nu au 
capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi /reprezentate 
prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor pot da altor persoane împuternicire pentru 
respectiva adunare generală. 

 
Prin adresa cu nr.395/15.11.2017 SC Compania de Apă Oltenia SA ne solicită 

mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina reprezentant al Consiliului Local în AGA 
pentru a participa şi a vota în şedinţa Adunării Generale ordinare a Acţionarilor a sc 
Compania de Apă din data de 18.12.2017  ora 13 la sediul societăţii din Craiova, str. 
Brestei nr. 133 având pe ordinea de zi analiza şi aprobarea încheierii contractului de 
concesiune pentru terenul aferent Staţiei de Captare Izvarna. 

Operatorul Regional SC Compania de Apă Oltenia SA are în derulare Proiectul 
,,Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de 
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Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
jud. Dolj în perioada 2014-2020 în baza contractului de finanţare nr.3102/12.06.2014 
încheiat între Ministerul Medului şi Schimbărilor Climatice în calitate de Autoritate şi de 
SC Compania de Apă Oltenia SA in calitate de beneficiar. 

Pentru punerea la dispoziţia acestui proiect a terenului pe care se află amplasată 
Staţia de Captare şi pompare a apei utilizată pentru alimentarea cu apă a municipiului 
Craiova, staţie aflată în localitatea Tismana, jud. Gorj, Compania de Apă ne informează 
prin adresa nr.157574/07.11.2017 că are intenţia de a concesiona pentru o perioadă de 
49 ani suprafaţa de teren de 48.675 mp aferentă acestei staţii.  

Terenul se află în proprietatea publică a Oraşului Tismana conform HG nr. 1213/2011 
pentru pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeŃului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeŃul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a documentelor ANCPI respectiv 
extrasele CF nr.37179, CF.nr. 37175, CF nr. 37178 

 
 
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, următoarele: 
 

 1.Mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina pentru a vota ordinea de zi privind 
analiza şi aprobarea încheierii contractului de concesiune pentru terenul aferent 
Staţiei de Captare Izvarna în Adunarea Generală ordinară a acţionarilor Companiei de 
Apă Oltenia SA din data de 18.12.2017  ora 13; 
  
 2.Mandatarea domnului Alin Glăvan pentru a vota ordinea de zi în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA, în cazul în care doamna 
Creţu Cristina Mădălina nu poate participa la şedinta din data de 18.12.2017  ora 13. 

 
 
 
 

 
 

        DIRECTOR EXECUTIV                                          Sef serviciu, 
  Cons. jur.Cristian Ionuţ Gâlea                           Madlen Anca Voicinovschi 
 
 
 
 
 
              
                                                                                                 Întocmit, 
                                                                                           Madlen Chiriac 
                Vizat pentru legalitate, 
                     Alexandra Beldea 
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