
   
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA     

                                                                                                          PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – 
dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară 

a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.07.2014 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
31.07.2014.  
 Având în vedere raportul nr.106466/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.07.2014;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012  prin care 
s-a aprobat desemnarea drei. Peţa Eliza 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  şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
     HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., în data de 31.07.2014, fără respectarea formalităţilor 
legale prevăzute la art.121 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, modificată şi completată. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
– dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.07.2014, 
ordinea de zi referitoare la demararea procedurii de selecţie a administratorilor 
neexecutivi/membri ai Consiliului de Administraţie ai Companiei de Apă 
Oltenia S.C., pe posturile rămase vacante, în urma demisiilor dlui. Stancu 
Florin-Ionuţ şi dlui. Şuiu Alin-Ionuţ. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dra. Peţa Eliza Mădălina 
şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



   
 

                                                                                                 
 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
NR. 106466/25.07.2014  

                                                                             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 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. 14/2012, a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A pe 
dna.Peţa Eliza Mădălina. 
 Potrivit art. 125, alin. 2, respectiv alin. 1 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. 
 În conformitate cu prevederile art. 61,alin 2 din O.U.G. nr.109/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, autoritatea publică tutelară mandatează reprezentanţii statului în adunarea 
generală a acţionarilor să propună începerea procedurii de selecţie a noilor 
administratori, neexecutivi si/sau executivi ori, dupa caz, a membrilor consiliului de 
supraveghere. 
 Potrivit art. 121, acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă 
nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de 
competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei. 
  Această formă de adunare, „adunarea totalitară” sau „adunarea spontană” este 
reglementată în folosul acţionarilor şi pentru a-i scuti de un formalism în acele societăţi 
în care numărul acţionarilor este mic.  
 Pentru ţinerea legală a unor astfel de adunări sunt necesare îndeplinirea celor 
două condiţii prevăzute în lege:  
 1. să fie prezenţi toţi acţionarii (acţionarii care reprezintă întreg capitalul social); 
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  2. toţi acţionarii să fie de acord cu ţinerea adunării (probată prin semnătura 
procesului verbal).  
 În acest mod, se pot ţine atât adunarea general ordinară cât şi adunarea generală 
extraordinară.  
 „Adunarea spontană” poate lua hotărâri cu privire la modificarea actelor 
constitutive, întrucât textul legal nu delimitează forma hotărârilor care sunt luate ci doar 
prezenţa tuturor acţionarilor şi acordul acestora. 
 Prin adresele inregistrate sub nr. 150/16.07.2014 si  nr. 106466/22.07.2014 
Consiliul de Administratie al Companiei de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor in data de 31.07.2014 , ora 14,30 , cu urmatoarea 
ordine de zi : 
 Analiza si aprobarea  demararii procedurii de selecţie a administratorilor 
neexecutivi/membri ai Consiliului de Administraţie ai Companiei de Apă Oltenia S.C. 
pe posturile rămase vacante în urma demisiilor domnului Stancu Florin-Ionuţ şi 
domnului Şuiu Alin-Ionuţ. 
 Prin aceeasi adresa se solicita acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii 
Generale Ordinare a Acţionarilor fără respectarea formalitatilor cerute de lege 
referitoare la convocarea ei , in conditiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare. 
 Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova : 
1.  1.mandatarea d-nei. Peţa Eliza Mădălina pentru a vota ordinea de zi a şedinţei 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 31.07.2014. 

 2. aprobarea convocarii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A. in data de 31.07.2014 fără respectarea formalitatilor 
legale prevăzute la art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completarile ulterioare. 
 
 
 Director executiv Adj,                                                           Sef Serviciu, 
                  Alin Glăvan                                                      Cristian Smărăndăchescu 

 
               
 
             Întocmit, 
         inspector Florescu Vasile 
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