
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 

06.07.2017 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
29.06.2017. 
           Având în vedere raportul nr.83591/2017 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 06.07.2017; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale; 

                       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.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 06.07.2017,ora 
13,00, ordinea de zi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. 
Creţu Cristina Mădălina, 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:      
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, 
             PT.PRIMAR, 
           VICEPRIMAR,                                            

                 PT. SECRETAR,   
                Ovidiu MISCHIANU 

          Adrian COSMAN  
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
DIRECŢIA ECONOMICĂ FINANCIARĂ   
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publică      
Nr. 83591  /20.06.2017 

 
                                                                          

                                                                  Se aprobă 
                                                                    Pt. Primar, 

                                                                     Viceprimar, 
                                                                     Adrian Cosman 

 
 

RAPORT 
 
 
 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. 
 Prin adresa nr. 12460/20.06.2017, înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 193/20.06.2017, S.C Compania de Apă Oltenia S.A., 
solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru 
a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., 
convocată prin Hotărârea nr. 9/19.06.2017 a Consiliului de Administraţie pentru data 
de 06.07.2017, ora 13.00, având pe ordinea de zi următoarele: 
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 
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        1. Analiza si aprobarea Raportului administratorilor  Companiei de Apă Oltenia 

S.A. pentru anul 2016. 

      2. Analiza şi aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor 

Companiei de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de 

mandat/management, pentru realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă 

aferente anului 2016. 
   Prin adresa nr. 11183/2017, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 187/07.06.2017, S.C. Compania de apă Oltenia S.A. transmite Nota 
Justificativă privind analizarea punctelor aflate pe ordinea de zi: 

    
   1. Analiza si aprobarea Raportului administratorilor Companiei de 
Apă Oltenia S.A. pentru anul 2016. 
       Raportul administratorilor a fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/ 2014 
punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi cuprinde toate aspectele 
semnificative din situaţiile financiare anuale, propunerea de repartizare a profitului 
net, precum şi modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă. 
 
OMF nr. 1802/ 2014 punctele 489- 492 prevede următoarele: 
 
”CAPITOLUL 7: Raportul administratorilor 
489._ 
(1)Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, 
denumit în continuare raportul administratorilor, care conţine o prezentare fidelă a 
dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum şi o 
descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă. 
(2)Această prezentare este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi 
performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, corelată cu dimensiunea şi 
complexitatea activităţilor. 
490.Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează 
în numele acestuia de preşedintele consiliului. 
491._ 
(1)În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau 
poziţia entităţii, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanţă financiari şi, atunci 
când este cazul, nefinanciari relevanţi pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii 
referitoare la aspecte de mediu şi de personal. În prezentarea analizei, raportul 
administratorilor conţine, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare 
privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale. 
(2)Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre: 
a)dezvoltarea previzibilă a entităţii; 
b)activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării; 
c)informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume: 
- motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar; 
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- numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al 
acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din 
capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; 
- în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; 
- numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al 
tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul 
subscris pe care acestea o reprezintă; 
d)existenţa de sucursale ale entităţii; 
e)în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt 
semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a 
profitului sau pierderii: 
- obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar; şi 
- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul 
fluxului de numerar. 
492.Microentităţile şi entităţile mici nu sunt obligate să prezinte informaţiile 
nefinanciare prevăzute la pct. 491 alin. (1)” 

Raportul administratorilor a fost auditat împreună cu situațiile financiare ale 
anului 2016 de către Auditorul Independent, BDO Audit SRL, iar în raportul de audit 
se face următoarea mențiune  la rubrica ”Alte informații- Raportul administratorilor”: 
”6. Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt 
responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în 
conformitate cu OMFP nr. 1802/ 2014, punctele 489- 492 din reglementările 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar 
pentru a permite întocmirea Raportului administratorlor care să nu conțină denaturări 
semnificative datorate fraudei sau erorii.” 
”În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercvițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, 
în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul 
administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în 
toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/ 2014, punctele 
49- 492  din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale 
și situațiile financiare anuale consolidate și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii 
noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la societate și 
mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate 
semnificativ. În baza activității desfășurate , raportăm că: 

A. În Raportul administratorilor nu am identificate informații care să nu fie 
consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în 
situațiile financiare individuale anexate; 

B. Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele 
semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/ 2014, punctele 489- 492 
din reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 
situațiile financiare anuale consolidate. 
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În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului 
situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 
decembrie 2016, cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat 
informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.” 
 
 2. Analiza și aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor 
Companiei de Apă Oltenia SA, în conformitate cu contractele de 
mandat/management, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de 
performanță aferente anului 2016 
 Potrivit art. 3, alin. 1 din Contractul de mandat încheiat cu administratorii 
neexecutivi, „Pentru activitatea desfăşurată, administratorii au dreptul la o 
remuneraţie compusă dintr-o indemnizaţie fixă lunară în cuantum de 2402 lei brut şi 
o componentă variabilă, sub forma unei prime în cuantum maxim de 6 indemnizaţii 
fixe lunare acordate la sfârşitul anului, în baza hotărârii AGA, proporţional cu gradul 
de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi în anexa la contractul de 
mandat”. În Raportul administratorilor pe anul 2016 este menţionat modul de 
realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă, în baza datelor din situaţiile 
financiare anuale întocmite pentru anul 2016. 
 Faptul că indicatorii de performanţă au fost îndepliniţi 100%, este necesară 
aplicarea prevederilor contractelor de mandat/management indicate mai sus, pentru 
fiecare administrator neexecutiv, cuantumul indemnizaţiei fixe variabile fiind de 
14412 lei. 
 În vederea analizării și aprobării în ședința AGA a drepturilor referitoare la art. 
3 (1) din contractele de mandat încheiate cu administratorii neexecutivi la data de 
08.09.2013 art. 3 pct.1 Contractul de management nr. 2/09.12.2013 încheiate cu 
directorul general al companiei, vă facem cunoscut următoarele: 
 
 A.Situația realizării obiectivelor, indicatorilor de performanță prevăzuți în 
contractele de management  și a contractelor de mandat în anul 2016: 
 
 OBIECTIVE  DE PERFORMANŢĂ: 

1. Asigurarea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare- 
epurare în conformitate cu termenii, condiţiile, principiile generale, modul de 
realizare a lucrărilor, preţurile şi tarifele, obiectivele de calitate ale serviciilor şi 
relaţiile cu utilizatorii prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi de Canalizare. 

 
CRITERII DE PERFORMANȚĂ: 

Nr. 
Crt
. 

Indicator UM Formula de calcul 
Prevazut 

anual 
Explicatii 

Realizat 
31.12.16 

1 
Rata profitului 

brut operational 
% 

Rezultatul din 
exploatare/ 
Venituri din 

exploatare X 100 

10% 
nivel 

minim 
prevazut 

18,30% 



5 

2 

Ponderea 
cheltuielilor cu 
personalul in 
total venituri 

% 

Cheltuieli cu 
salariile, tichetele 

de masa si 
asigurarile sociale/ 

Total venituri X 
100 

45% 
nivel 

maxim  
39,62% 

3 
Productivitatea 
muncii- unitati 

valorice 

lei/ 
salariat/ an 

Cifra de afaceri/ nr. 
Mediu salariati 

77000 
nivel 

minim 
prevazut 

81837 

 
 
 
 

2. Încadrarea în termenele, angajamentele financiare, obligaţiile şi 
condiţionalităţile prevăzute în contractele de finanţare şi de credit încheiate sau 
care se vor încheia. 

 
 

Nr. 
Crt 

Indicator UM Formula de calcul Prevazut  Explicatii 
Realizat 
31.12.16 

1 

Rata de 
acoperire a 
Serviciului 

Datoriei 

lei 

Suma disponibila pentru 
serviciul Datoriei pentru 12 

luni anterioare datei de 
calcul/ Suma datorata pe 

aceasta perioada 

1,2 
nivel 

minim 
8,29 

2 
Rata minima 

de 
recuperare 

% 

Totalul veniturilor de la 
clienti 12 luni anterioare-

creantele la sfarsitul 
perioadei+ creantele la 

inceputul perioadei- cresteri 
de provizioane si stergeri de 

datorii ale clientilor +reduceri 
de provizioane 

85% 
nivel  

minim  
103,1% 

 
 
3. Încadrarea în termenele legale privind plata obligaţiilor bugetare la scadenţă şi a 
redevenţei conform Contractului de Delegare. 
 

 

CRITERII DE PERFORMANȚĂ 
 

 

Nr. 
Crt 

Indicator  Specificație Prevazut  Explicatii Realizat 31.12.16 
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1 

Plata la 
scadență a 
obligațiilor 
bugetare 

 

Plata obligațiilor fiscale 
la bugetul de stat, 

bugetul local si bugetul 
asigurărilor sociale 

precum și plata 
redevenței conform 

contractului de 
delegare 

Termenele 
legale 

Conform 
declarațiilor 

depuse, 
pentru 

declarațiile 
rectificative 

termenul 
este data 
depunerii 
declarației 

rectificative 

Toate obligațiile 
bugetare au fost 

achitate în termen 

 
 
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele:  
  - Mandatarea doamnei Cristina Mădălina Creţu pentru a vota  în Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 06.07. 
2017, ora 13.00, ordinea de zi, potrivit anexei la prezentul raport  
 În situaţia în care reprezentantului 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. 146/2015, să voteze 
ordinea zi. 

 
 
 

 
Director Executiv D.E.F.                                               Director Executiv Adjunct, 

     Lucia Ştefan                                                              Alin Glăvan 
 

  

  

 

 

 Vizat de legalitate, 

 
 

       Întocmit, 
cons. juridic. Nicoleta Bedelici         insp. Dragoş Surdu  
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Anexă la raport: 
 

 

 

             

 

 

 

             Ordinea de zi a  Adunării Generală Ordinară a Acționarilor   
         S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A din data de  06.07.2017, ora 13.00 
 
 
 
 
1. Analiza si aprobarea Raportului administratorilor  Companiei de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2016. 
2.   Analiza şi aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei 
de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat/management, pentru 
realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2016. 
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