
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 

15.01.2018 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
21.12.2017. 
           Având în vedere raportul nr.179424/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
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 15.01.2018; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile, 
art.18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 

                       Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 prin care s-
a aprobat desemnarea 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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dna.Cristina Mădălina Creţu, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 15.01.2018, ora 13.00, 
aprobarea recalculării remuneraţiei brute lunare a administratorilor S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., în conformitate cu prevederile art.18 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotătâre. 

  Art.2.Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
semneze actul adiţional de modificare a prevederilor art. 16 alin. 1 din contractul 
de mandat cu privire la indemnizaţia fixă. 

Art.3.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. 
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Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      

ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, 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.  179424 /13.12 .2017 

 
                                                                          

                                                                  Se aprobă 
                                                                    Primar, 

                                                                    Mihail Genoiu 
 
 

                                                                                  Avizat,  
                                                                                       Viceprimar 
                                                                                     Stelian Bărăgan 
 

 
 
                                                 RAPORT 
 
 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.474/2017 s-a 

aprobat împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – 
doamna Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.11.2017, ora 
13.00, următoarele:  

a) numirea administratorilor propuşi de către Comisia de Selecţie a autorităţii 
publice tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;  

b) forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum si 
remuneraţia fixă a administratorilor în cuantum de 2974 lei/brut;  

c) s-a mandatat doamna Creţu Cristina Mădălina să semneze contractele de 
mandat încheiate cu membrii Consiliului de administraţie;  

d) indicatorii de performanţă propuşi de autoritatea publică tutelară astfel cum 
au reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie.  

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. 
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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. 

Prin adresa nr. 26090/12.12.2017, înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 427/12.12.2017, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., 
solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să  
voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia 
S.A., convocată prin Hotărârea nr. 23/11.12.2017 a Consiliului de Administraţie 
pentru data de 15.01.2018, ora 13.00, ordinea de zi : 
 -  Analiza şi aprobarea recalculării remuneraţiei brute lunare a administratorilor 
Companiei de Apă Oltenia, în conformitate cu prevederile art.18 din OUG nr. 
90/2017. 
 În sensul celor menţionate mai sus, Compania de  Apă Oltenia S.A. înaintează 
Nota Justificativă, înregistrată sub nr.429/13.12.2017. 

Administratorii neexecutivi ai S.C. Compania de  Apă Oltenia S.A. au fost 
desemnați în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului   nr. 
109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonaţei de Urgenţă a 
Guvernului  nr.109/2011. 

În conformitate cu prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017, privind unele 
măsuri fiscal–bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 
unor termene, remuneraţiile brute ale administratorilor şi directorilor prevăzute în 
contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările   
ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuţii sociale 
obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Potrivit prevederilor art. 16 (1) din contractul de mandat, încheiat cu cei cinci 
administratorii neexecutivi ai S.C. Compania de  Apă Oltenia S.A., pentru 
îndeplinirea mandatelor acestia vor primi de la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., o 
remuneraţie lunară fixă brută, de 2974 lei/lună.  

Corespunzător nivelului brut 2974 lei/luna, venitul net calculat conform 
legislației fiscale în vigoare până la data de 31.12.2017 este în sumă de 2098 lei/ luna. 

Conform legislației aplicabile, respectiv Legea 227/ 2015, Codul Fiscal, 
modificată prin OUG 79/ 08.11.2017, publicată în MO nr.885/ 10.11.2017, începând 
cu data de 01.01.2018, asupra indemnizației brute lunare, ce reprezintă venit asimilat 
salariilor conform Art.76 alin (o) din Legea 227/ 2015, se vor calcula următoarele: 

- Contribuția de asigurări sociale, 25% conform Art.138 (a) și Art.139 (d) 
- Contribuția de asigurări sociale de sănătate, 10% conform Art.156 și Art.157 

(e) 
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- Impozit pe venit 10%, conform Art.64 (b), calculat conform Art.78, prin 
aplicarea cotei de 10% asupra diferenței dintre indemnizaţia brută și 
contribuțiile obligatorii. 
Corespunzător unui venit net în sumă de 2098 lei/luna, indemnizația brută cu 

includerea contribuțiilor menționate anterior este în sumă de 3587 lei /lună. 
De asemenea, pentru ceilalţi 2 membri numiţi în baza Hotărârii AGA nr. 

6/03.10.2014 (d-nul Dinca Aurel şi d-nul Ilie Virgil Daniel) a căror indemnizaţie fixă 
lunară este în cuantum de 2402 lei/luna/brut si care a fost calculată în conformitate cu 
prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G 109/2011, pentru obiectul principal de 
activitate al Companiei - Captarea, tratarea si distribuţia apei, ţinând cont de data 
numirii acestora respectiv 03.10.2014, se impune recalcularea  indemnizaţiei fixe la 
cuantumul de 2898 lei/lună/brut. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile O.U.G nr.109/2011, 
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului  nr.109/2011, prevederile O.U.G. nr. 90/2017, privind unele 
măsuri fiscal–bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele : 
 -mandatarea doamnei Cristina Mădălina Creţu pentru a vota  în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 15.01. 
2018, ora 13.00,  aprobarea recalculării remuneraţiei brute lunare a administratorilor 
Companiei de Apă Oltenia, potrivit anexei la prezentul raport, în conformitate cu 
prevederile art.18 din OUG nr. 90/2017. 
 -împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
semneze actul adiţional de modificare a prevederilor art. 16 alin. 1 din contractul de 
mandat cu privire la indemnizaţia fixă; 
  - în situaţia în care reprezentantul 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. nr. 146/2015, să voteze 
ordinea zi. 

 
 

Director Executiv, Director Executiv Adjunct, 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

  
 

 Vizat de legalitate, 

 
 

       Întocmit, 
cons. juridic. Nicoleta Bedelici         insp. Dragoş SURDU 
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ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.___________/2017 
 
 
 
 
 
 

 Numele şi Prenumele Indemnizaţie fixă 
decembrie 

Indemnizaţie fixă 
propusă 

1. Dincă Aurel 2402 lei/brut/lună 2898 lei/brut/lună 
2. Ilie Virgil Aurel 2402 lei/brut/lună 2898 lei/brut/lună 
3. Ghencioiu Marian  2974 lei/brut/lună 3587 lei/brut/lună 
4. Barbarasă Gheorghe 2947 lei/brut/lună 3587 lei/brut/lună 
5. Bonescu Adrian 2947 lei/brut/lună 3587 lei/brut/lună 
6. Dragu Alin Paul 2947 lei/brut/lună 3587 lei/brut/lună 
7. Dumitru Silviu Ionel 2947 lei/brut/lună 3587 lei/brut/lună 

 
 
 
Notă. Aceste recalculări ale indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţiei 
al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. se acordă ca urmare a majorării contribuţiei la 
asigurările de sănătate, contribuţiei la asigurările sociale de sănătate şi a scăderii 
impozitului pe venit. 
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