
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                     
 PROIECT 

       HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
voteze, în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 

pct.1-5 aflate pe ordinea de zi 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
26.05.2022. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.84774/2022, raportul nr.92377/2022 al 
Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.92919/2022 al Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în 
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pct.1-5 aflate 
pe ordinea de zi; 
În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilităţii nr.82/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.1401 din Legea 31/1990, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare şi Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 
nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare; 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală a 
Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.05.2022, ora 
12.00, următoarele puncte aflate pe ordinea de zi: 
1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale  S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A. pentru anul 2021; 
2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 
3. Aprobarea modului de îndeplinire  a indicatorilor de performanţă ai 
administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie, stabiliţi 
prin contractele de mandat, pentru anul 2021; 
4. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 
5. Numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie în persoana domnului 
Bonescu Adrian. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
                       INIŢIATOR,                                                   AVIZAT, 
                          PRIMAR,                                       SECRETAR GENERAL, 
               Lia-Olguța VASILESCU                                 Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
NR.  84774/04.05.2022 
 
                            
                                                        

REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei de Apă  
Oltenia S.A. să voteze în şedinţa din data de 30.05.2022, ora 12.00,   

propunerile de la pct. 1-5, aflate pe ordinea de zi 
 

Având în vedere: 
- adresa nr. 12314/03.05.2022 prin care Compania de Apă Oltenia SA propune 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în şedinţa din data de 
30.05.2022, ora 12.00 , propunerile aflate pe ordinea de zi; 
-prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi 
completarile ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completarile ulterioare. 
 

Prin H.C.L. nr. 115/2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în persoana doamnei Creţu Cristina Mădălina, în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a SC Compania de Apă Oltenia S.A. 

SC Compania de Apă Oltenia S.A. solicită, prin adresa  menţionată mai sus 
mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A., să voteze propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel: 

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale  S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 

2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 

3. Aprobarea modului de îndeplinire  a indicatorilor de performanţă ai 
administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie, stabiliţi 
prin contractele de mandat, pentru anul 2021; 

4. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 

5. Numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie; 
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6. Stabilirea cuantumului componenţei variabile a remuneraţiei administatorilor 
neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie; 

7. Stabilirea cuantumului daunelor în caz de revocare fără justa cauză a 
administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie; 

8. Aprobarea formei actului adiţional la contractul de mandat ce se va încheia cu 
administratorii neexecutivi; 

9. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, d-na Creţu Cristina Mădălina, să semneze actele 
adiţionale ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administraţie. 
 

În temeiul prevederilor art. 28, alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, 
cu modificările şi completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările 
ulterioare, situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, cont de profit şi pierdere, 
situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar şi note explicative 
la situaţiile financiare anuale; art. 1401 din Legea 31/1990, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare; art. 129, art. 132, art. 136, art. 139, art.196, alin 1, lit.a din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea 
pe ordinea de zi a sedinţei ordinare din data de 26.05.2022, a proiectului de hotărâre 
privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în şedinţa 
din data de 30.05.2022, ora 12.00,  propunerile de la pct. 1-5, aflate pe ordinea de zi. 

 

                                                            Primar, 

Lia Olguţa-Vasilescu 
 
 
 
 
 

     Întocmit, 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

                                                            Pt. Director executiv,                    

                                                                       Daniela Militaru                            
 

 
 

 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, 
         Director executiv, 

   Delia Ciucă 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                      
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                                                                     
NR. 92377/17.05.2022                                                                                   
                                        

 
 
 

 

R A P O R T 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  

în Adunarea Generală a Acţionarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA 

să voteze în şedinţa din data de 30.05.2022, ora 12.00, 

propunerile de la pct. 1-5, aflate pe ordinea de zi 

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84774/04.05.2022, 

Prin Hotărârea nr. 164/2007, republicată, Consiliul Local al Municipiului Craiova 

a aprobat reorganizarea R.A. Apă Craiova în societate 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 al Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pe doamna 

Creţu Cristina Mădălina. 
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Potrivit art. 125, alin. 1, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările ulterioare, acţionarii, personane 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. 12314/03.05.2022, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită 

mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A să voteze în şedinţa din data de 30.05.2022, ora 12.00, propunerile aflate 

pe ordinea de zi, astfel: 

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale  S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A. pentru anul 2021; 

2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 

3. Aprobarea modului de îndeplinire  a indicatorilor de performanţă ai 
administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie, 
stabiliţi prin contractele de mandat, pentru anul 2021; 

4. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 

5. Numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie; 
6. Stabilirea cuantumului componenţei variabile a remuneraţiei 

administatorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie; 
7. Stabilirea cuantumului daunelor în caz de revocare fără justa cauză a 

administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie; 
8. Aprobarea formei actului adiţional la contractul de mandat ce se va încheia 

cu administratorii neexecutivi; 
9. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, d-na Creţu Cristina Mădălina, să semneze actele 
adiţionale ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administraţie. 

 

1. În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea 

Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor O.M.F.P. nr. 

1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
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anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 

completările ulterioare, situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, cont de 

profit şi pierdere, date informative şi situaţia activelor imobilizate. 

         Conform adresei nr. 12314/03.05.2022, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a 

transmis Consiliului Local Craiova situaţiile financiare anuale însoţite de raportul 

administratorului societăţii pe anul 2021 şi raportul de audit al situaţiilor financiare 

pe anul 2021, în care sunt prezentate succint veniturile şi cheltuielile efectuate de 

societate. 

          Din analiza situaţiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în 

anul 2021 venituri totale în valoare de 139.919.897  lei, iar cheltuielile aferente 

anului 2021 au fost de 128.239.893 lei, înregistrând un profit brut de 11.680.004 lei. 

 

2. Facem precizarea că, în conformitate cu Art. 1, alin. (1) din Ordonanţa nr. 

64/2001 privind  repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale 

şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 

autonome,  cu modificările ulterioare, “La societăţile naţionale, companiile naţionale 

şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 

autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se 

repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:   

   a) rezerve legale;   

   b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;   

   c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii 

contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea 

financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor 

contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE 

şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit;   
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      c1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 

împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 

ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor 

împrumuturi externe;   

   d) alte repartizări prevăzute de lege;   

   e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi 

societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile 

autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli 

obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu 

acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult 

de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în 

exerciţiul financiar de referinţă;   

    f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, 

ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;   

   g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte 

rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub 

formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor 

autonome.”   

Urmare celor precizate mai sus, administratorii societăţii popun spre aprobarea 

Adunării Generale a Asociaţilor profitul net înregistrat la data de 31.12.2021, în sumă 

de 9.316.070,55 lei şi a rezultatului reportat în sumă de 56.033,47 lei, total de 

repartizat 9.372.104,02 lei, astfel: 

- 7.153.171,15 lei – constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 

constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţilor 
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dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 

externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2021; 

- 1.109.466,44 lei – la nivelul dividendelor calculate conform O.G. nr. 

64/2001, se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul adiţional la 

Contractul de Delegare şi cu OUG nr. 198/2005;  

- 1.109.466,43 lei lei – la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de 

finanţare.           

 

3. Referitor la aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță 

ai administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliți prin 

contractele de mandat, pentru anul 2021, operatul regional, S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A., transmite  situaţia indicatorilor de performanţă   realizați în proporţie de 

100%, pentru anul 2021. 

 

4. În Raportul administratorilor SC Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2021, 

avizat de Preşedintele Consiliului de Administraţie, este prezentată succint situaţia 

producţiei fizice realizată în anul 2021; situaţiile financiare ale companiei în exerciţiul 

financiar pe anul 2021; situaţia investiţiilor societăţii; situaţia îndeplinirii indicatorilor 

de performanţă; modul de repartizare al profitului realizat în anul 2021. 

 

5. Numirea presedintelui Consiliului de Administraţie 

      Temeiul legal pentru numirea preşedintelui consiliului de administraţie îl 

constituie dispoziţiile art. 1401 din din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările şi 

completările ulterioare şi prevederile art. 12 pct. 12.2 lit. “c” din Actul Constitutiv al 

SC Compania de Apă Oltenia SA.        

 Art. 12 pct. 12.2 litera “c” din Actul Constitutiv al Companiei prevede ca 

Adunarea Generală Ordinara are atribuţia de a numi şi revoca membrii Consiliului de 
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Administraţie, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, şi de a numi din rândul 

membrilor Consiliului de Administraţie preşedintele acestuia.  

   Coroborand dispoziţiile Legii 31/1990 privind societăţile cu prevederile Actului 

constitutiv, Consiliul de Administraţie poate propune pe unul dintre membrii săi în 

funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie şi va convoca Adunarea Generală 

Ordinară în vederea numirii acestuia pe o perioadă ce nu va putea depăşi durata 

mandatului său de administrator. 

     Conform prevederilor legale menţionate mai sus, Consiliul de Administraţie al 

Companiei de Apă Oltenia SA s-a întrunit în şedinţă la data de 27.04.2022 şi, conform 

Hotărârii nr. 5/27.04.2022, a propus numirea d-lui Bonescu Adrian, administrator 

neexecutiv/membru CA în funcţia de preşedinte al Consiliului si a convocat Adunarea 

Generala Ordinară a Acţionarilor Companiei în data de 30.05.2022 ce are pe ordinea 

de zi şi numirea preşedintelui Consiliului. 

          Având în vedere faptul că președintele coordoneaza activitatea consiliului şi 

raportează cu privire la aceasta adunării generale a actionarilor, veghează la buna 

funcţionare a organelor societăţii, prezidează ședintele Adunărilor Generale a 

Acţionarilor, în scopul îndeplinirii atribuţiilor stabilite de legislaţie, și pentru o buna 

functionare a activitătii, Consiliul de Administratie propune numirea d-lui Bonescu 

Adrian, administrator neexecutiv în funcţia de preşedinte al Consiliului de 

Administraţie al SC Compania de Apă Oltenia SA, pe o durată ce nu poate depăşi 

durata mandatului de administrator. 

 

Cu privire la punctele de pe ordinea de zi nr. 6,7,8,9 ale Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., nu se acordă mandat 

reprezentantului Municipiului Craiova,  motivat de faptul că pentru îndeplinirea 

indicatorilor de performanță şi pentru obligaţiile din contractul de mandat, membrii 

Consiliului de Administraţie sunt deja remunerați.  
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Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 28, alin. 4 din 

Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; în 

baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1401 din Legea 31/1990, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 129, art. 132, art. 136, art. 

139, art.196, alin 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:  

-mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina - reprezentantul Consiliului 

Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a COMPANIEI DE 

APĂ OLTENIA SA să voteze în şedinţa din data de 30.05.2021, ora 12.00, propunerile 

de la pct.1-5, aflate pe ordinea de zi, astfel: 

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale  S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A. pentru anul 2021; 

2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 

3. Aprobarea modului de îndeplinire  a indicatorilor de performanţă ai 
administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie, 
stabiliţi prin contractele de mandat, pentru anul 2021; 

4. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 

5. Numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie în persoana domnului 
Bonescu Adrian. 

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Pt. Director executiv, Întocmit, 
Daniela Militaru 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
       Data: 
       Semnătura: 

Inspector Venus Bobin 
Îmi asum responsabilitatea pentru  

fundamentarea, realitatea  
și legalitatea întocmirii acestui act 

oficial 
  Data: 
  Semnătura: 
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Director executiv, Director executiv adj., 
Delia Ciucă 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
       Data: 
       Semnătura: 

Alin Glăvan 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 
 
 

Întocmit, 
Inspector Dragoş Surdu 

Îmi asum responsabilitatea pentru  
fundamentarea, realitatea  

și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                         Data: 
                                         Semnătura: 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  92919/ 17.05.2022 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

 -  Referatul de aprobare nr. 84774/04.05.2022,             
 - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 92377/17.05.2022 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in 
Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Oltenia SA sa voteze in sedinta 
din data de 30.05.2022, ora 12.00, propunerile de la pct 1-5, aflate pe ordinea de zi,   
- HCL 115/2016 prin care s-a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, doamna Cretu Cristina Madalina, în Adunarea Generală a 
Actionarilor a S.C. Compania de Apa Oltenia SA, HCL 146/2015, art. 15 alin 4 din 
Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, art.125 din Legea 31/1990 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adresa 12314/03.05.2022 a SC 
Compania de Apa Oltenia SA, art.28 alin.4 din Legea 82/1991- Legea Contabilitatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru 
aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si 
situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 
129 alin. 2 corobarat cu alin.7 si art 196 alin (1), lit.a  din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 
 

    AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 92377/17.05.2022 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in 

Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Oltenia SA, sa voteze in sedinta 

din data de 30.05.2022, ora 12.00, propunerile de la pct.1-5,  aflate pe ordinea de zi. 

 

          Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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