
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                         PROIECT 

       HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.03.2022 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
28.02.2022. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.30254/2022, raportul nr.34910/2022 al 
Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.35234/2022 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să 
voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.03.2022; 

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare; 

  Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2016 
referitoare la 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.129 alin.2 lit.a şi d, coroborat cu alin.3 lit.d şi alin.7 lit.n, 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 modificările și completările ulterioare; 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data 
de 29.03.2022, următoarea ordine de zi: 
a) numirea administratorilor propuşi  de către Comisia de Selecţie a autorităţii 
tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 
b)  forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, prevăzută 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) remuneraţia fixă a administratorilor în cuantum de 5168 lei/brut/lună; 
d) împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Cretu Cristina 
Mădălina, pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de 
admnistratie; 
e)  aprobarea indicatorilor de performanţă propuşi de autoritatea tutelară astfel 
cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.474/2017. 

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

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



 
 
 
 

  
  

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.30254/09.02 2022 

                              
 

 

 

                       
 Referat de Aprobare 

privind mandatarea  reprezentantului  Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, 
să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA  

din luna martie 

 

 

 Prin adresa nr. 3311/04.02 .2022 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului  
Craiova sub nr. 19/04..02.2022, S.C. Compania de Apa Oltenia SA, solicită introducerea pe 

ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea 

reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. 

Compania de Apa Oltenia S.A., din luna martie , la sediul societătii din Craiova, str. 

Brestei nr. 133, judetul Dolj, având urmatoarea ordine de zi:   
  -numirea administratorilor propuşi  de către Comisia de Selecţie a autorităţii publice 
tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 

 -forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum si remuneraţia 

administratorilor; 

 -mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a semna 
contractele de mandat cu membrii Consiliului de administraţie; 

 -indicatorii de performanţă propuşi de autoritatea publică tutelară astfel cum au reieşit din 
planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie. 
  Precizan faptul că durata mandatului administratorilor neexecutivi/ membrii ai 

Consiliului de Administraţie al Companiei de Apa Oltenia SA expira la data de 

30.03.2022.    
   Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 

oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova  mandatarea  
reprezentantului  Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, să voteze în 
Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA  din luna 
martie, ordinea de zi 
 

                 Primar, 

                                       Lia Olguţa VASILESCU 

       
Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Delia Ciuca Alin Glavan 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  



   

  

 

 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr. 34910/16.02.2022                     
                          

 

 Raport de specialitate 
privind mandatarea  reprezentantului  Municipiului Craiova, d-na Crețu Cristina Mădălina, 
să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA  

din luna martie 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 488/2021 s-a   aprobat 
mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.11.2021, prelungirea 
mandatelor administratorilor neexecutivi/membrii în Consiliul de Administrație pentru o 
perioada de 4 luni, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selectie a noilor 
administratori. 
 În conformitate cu prevederile art. 27 alin.3 din Legea nr.51/2006, privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract 
de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de 
autoritate tutelară se exercită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, în numele şi 
pe seama unităţilor administrativ-teritoriale. 
 În exercitarea competențelor stabilite de Legea nr. 51/2006, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 10/2021 a 
declanșat procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație al S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A. 
 Astfel prin Contractul de Prestări Servicii nr. 614/26.11.2021 a fost desemnat în 
calitate de prestator, Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia, să efectueze selecția 
membrilor consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. şi să 
stabilească remunerația fixă a membrilor consiliului de administrație. 
 Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, 
au fost stabiliţi de către autoritatea tutelară, respectiv Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, astfel cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor consiliului 
de administraţie. 
 În perioada 27.11.2021 – 11.02.2022 membrii comisiei de selecție asistată de 
expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane a procedat la elaborarea 
Planului de Selecție – Componentă integrală a anunțului pentru depunerea candidaturilor, la 
evaluarea dosarelor de candidatură, a CV-urilor și declarațiilor de intenție, a derulat 
interviuri cu fiecare candidat în parte întocmind ulterior Raportul Final pentru numirile 
membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
 Autoritatea tutelară, în spetă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în 
procedura de selecţie, a avut în vedere şi dispoziţiile art. 28 alin.5 din O.U.G. nr. 109/2011, 
privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, ce statueaza faptul că în cazul 
consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), 
nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de 



   

personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii 
publice. 
 Pe cale de consecinţă, procedura de selecţie respectă dispoziţiile legale cu privire la 
selecţia membrilor din rândul funcţionarilor publici. 
 Potrivit prevederilor H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, Anexa nr. 1b, pct.1, Elemente obligatorii ale contractului de 
mandat: în cazul contractelor de mandat ale administratorului societăţii, părţile sunt 
adunarea generală a acţionarilor, prin reprezentant desemnat de către aceasta, pe de o parte, 
şi administratorul, pe de altă parte. 
 În conformitate cu prevederile art. 44 din H.G. nr. 722/2016, privind Normele 
metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei de până la 7 
candidaţi, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor 
măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de Selecție 
înaintează actionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., lista de persoane din rândul 
cărora  Adunarea Generală a Actionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. are dreptul 
să numească membrii consiliului de administratie pentru un mandat cu durata de până la 4 
ani. 
    Lista finală a candidatilor, stabilită pe baza mediilor finale, pentru ocuparea celor 7(șapte) 
poziții de membru în Consiliu de Administratie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în 
ordine alfabetică este:  
 1. Bonescu Adrian 
 2.Cîmpeanu Adriana 
 3.Coandă Tudorița 
 4.Nută Maria 
 5.Petrișor Mario Pavel 
           6.Roșca Marian Ovidiu 
           7.Vintilă Marian   
 În considerarea celor prezentate mai sus și ca urmare a parcurgerii tuturor etapelor 
din cadrul procesului de recrutare și selecție și a clasificării candidaților, conform 
rezultatelor obținute de fiecare candidat în parte, în urma evaluării în matricea consiliului și 
în fișa de interviu a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie 
îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului de administrație, individual și colectiv, 
împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale candidaților implicați,  
Comisia de selecție , asistată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor 
umane a înaintat acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. această listă, în vederea 
numirii membrilor în consiliul de administrație. 
 În stabilirea punctajului consolidat final care stă la baza clasamentului final expertul 
independent a plecat de la cele două punctaje, cel al expertului și cel al comisiei de selecție 
precum și de la filtrarea criteriilor în funcție de caracterul obligatoriu sau opțional derivat 
din imperativele impuse de scrisoarea de așteptări a Autorității Tutelare. 
 Prin adresa 197/14.02.2022 înregistrată la Consiliul  Local al Municipiului Craiova 
sub nr. 28/14.02.2022, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia transmite  
recomandarea de nominalizare finală privind numirea membrilor în Consiliul de 
Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia şi anexa la proiectul contractului de mandat 
care cuprinde indicatorii de performanţă ai managementului operatorului propusi pentru 
aprobare   
 Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA este format din 7 
administratori neexecutivi. 



   

  
 
 Prin adresa nr. 4240/2022 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub 
nr. 29/2022, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., solicită mandatarea reprezentantului 
Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Companiei de 
Apă Oltenia S.A. din 29.03.2022 ora 12.00 , următoarele propuneri aflate pe ordinea de zi: 
 -Numirea administratorilor propuşi  de către Comisia de Selecţie a autorităţii publice 
tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 
 -Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, 
precum si remuneraţia administratorilor; 
 -Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova in AGA pentru a semna 
contractele de mandat cu membrii Consiliului de administraţie; 
 -Aprobarea indicatorilor de performanţă propuşi de autoritatea publică tutelară astfel 
cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie.   
 Față de cele menționate mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și            
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova           
mandatarea reprezentantului  Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, dna. Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data de 29.03.2022, următoarele puncte 
de pe ordinea de zi: 

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

  aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratori propusi, 
potrivit anexei la prezentul raport 

 aprobarea  remuneraţiei fixe a administratorilor în cuantum de 5168 lei/brut/lună; 
 împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova dna Cretu Cristina Mădălina 

pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de admnistratie. 
  aprobarea indicatorilor de performanţă propuşi de autoritatea tutelară astfel cum au 

reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie; 
  încetarea  prevederilor H.C.L. nr. 474/29.11.2017 

 
 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciuca Alin Glavan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:               .02.2022 
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data:              .02.2022 
Semnătura:  

 
 
 

Şef Serviciu, 
Alina Marin 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: .           02.2022 
Semnătura:  

 

Întocmit, 
insp.  Dragos Surdu 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:         .02.2022 
Semnătura:  



   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                           Anexă la raport 
CONTRACT DE MANDAT – proiect 

 
 

CAP. I. PARTILE CONTRACTULUI: 

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu 
sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin  ______________________, în calitate de 
MANDANT, 

şi 
Dl./D-na_____   cu domiciliul în _____ , C.N.P. _____ , posesor B.I./ C.I._____  , eliberat de 
________, la data de_________, de profesie ________________________, în calitate de 
MANDATAR, în temeiul art. _____din OUG nr. 109/2011 republicată cu  modificările şi completările 
ulterioare şi a Hotărârii AGA nr.______-, a intervenit următorul contract prin care părţile, de comun 
acord, au stabilit următoarele: 
  

CAP. II. DURATA  MANDATULUI 

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de pana la 4 ani 
începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv____, dar fara a depasi data de ………… 
                      (2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a 
întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma 
vacantării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul 
predecesorului.  
 

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.3. (1) Exercitarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către de._______ a 
atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza 
dispozițiilor___________ și a Hotărârii AGA nr_______. În exercitarea atribuțiilor menționate 
anterior, mandatarul va îndeplini funcția de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV. 
                     (2)  Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor 
privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii 
publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii 
publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a 
recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.  
                    (3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării 
obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi 
sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile. 

Art. 4. D-l/ D-na_______, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ 
OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele 
obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul 
constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență. 
 
 

CAP. IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDATARULUI 

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuţiilor de 
conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcţiei de ADMINISTRATOR 
NEEXECUTIV, cu loialitate, competenţa profesională şi maximul de diligenţă, în interesul exclusiv al 
societăţii. 

Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competenţe de bază care 
nu pot fi delegate directorilor: 

- stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
- stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare: 
- numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea renumeraţiei lor; 



- supravegherea activităţii directorilor; 
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea 

hotărârii acestora; 
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenţei societăţii, potrivit Legii 85/2006 privind 

procedura insolvenţei; 
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de Consiliul de Administraţie, din 

partea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 
republicată şi modificată cu Legea 441/2006. 

Art. 7. Consiliul de Administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a societăţii în raporturile cu 
directorul general. 

Art. 8. Consiliul de Administraţie stabileşte, obiectivele şi criteriile de performanţă pentru 
directorului general/ directorii numiti pe OUG 109/2011. 

Art. 9.  Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un 
contract de muncă.  
 Art. 10. Mandatarul răspunde faţă de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de 
funcţionarii societăţii (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi 
exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei sale. 
 Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile 
săvârşite de aceştia, nu le denunţă celor în drept. 
 Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni, dacă a 
făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administraţie împotrivirea sa şi a 
încunoştiinţat despre aceasta, în scris, auditorii interni.  
 Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare 
celor ale societăţii, are obligaţia să înştiinţeze pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu 
ia parte la nici o deliberare privitoare la această operaţiune. 
 Aceeaşi obligaţie o are mandatarul şi în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt 
interesate soţia/soţul, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv. 
 Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin 1 şi 2 atrag răspunderea mandatarului pentru 
daunele produse societăţii. 
 
           Art. 12. Administratorul neexecutiv are urmatoarele obligatii: 
   - participarea la un program de formare profesionala cu durata minima de o saptamana/an, in care sa 
aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic, precum si in orice alte domenii 
alese de actionari 
   - pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucratoare lunar acestui scop, 
participarea la sedintele consiliului precum si in comitetele de specialitate 
   - participarea la unul  sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul consiliului 
   - declararea conform reglementarilor interne si legislatiei in vigoare a oricaror conflicte de interese 
existente si, in situatia de conflict de interese, abtinerea de la decizii in cadrul consiliului/ comitetului 
consultativ.  
   - adoptarea de politici şi sisteme de control 
   - aprobarea bugetului întreprinderii publice 
   - realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contract; 
   - elaborarea, împreună cu ceilalţi administratori, şi transmiterea semestrială a rapoartelor privind 
activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării obiectivelor de performanţă, precum şi, după caz, 
a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; 
   - aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;  
   - aprobarea incadrarii şi eventuala revocare a conducătorului auditului intern şi primirea de la 
acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice; 
   - participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfăşurării unei activităţi 
optime în cadrul consiliului; 
   - elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii; 
   - verificarea funcţionării sistemului de control intern şi managerial;  
   - monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare 
şi conducere;  



   - monitorizarea alaturi de ceilalti administrator a performantei conducerii executive 
   - respectarea Codului de etică al întreprinderii publice 
 
Art. 13. Administratorul are urmatoarele drepturi: 
   - rambursarera cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului 
   - beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru fundamentarea 
deciziilor luate in cadrul consiliului. 
   - suportarea de catre Companie a cheltuielilor  pentru formarea profesionala a administratorului, 
respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.  

 
Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remuneraţiei  
 

a) În cazul în care apar situaţii care pot schimba în mod semnificativ rezultatele şi 
sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a 
remuneraţiei pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptăţită să 
nu plătească partea calculată pentru anii anteriori. 

  
b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor 

date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca 
acea parte din componenta variabilă să fie returnată. 

 
 

 

CAP. V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDANTULUI 

  Art. 15.  AGA are următoarele drepturi şi obligaţii: 
- să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 

prezentate de Consiliul de Administraţie şi să fixeze dividendul; 
- să aleagă şi să revoce membrii Consiliul de Administraţie; 
- să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs, membrilor Consiliul de Administraţie; 
- să se pronunţe asupra gestiunii Consiliul de Administraţie; 
- să stabilească Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi, după caz, programul de activitate. 
- rambursarera cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului 
- beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru 

fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului. 
- suportarea de catre Companie a cheltuielilor  pentru formarea profesionala a 

administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.  
 

 
CAP. VI. REMUNERAREA  

 
Art. 16. (1) Pentru activitatea desfăşurată de d-l/d-na______, în temeiul prezentului contract, 

acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemizatie fixa lunara in suma de  _______lei brut , 
aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de .......ale fiecărei luni pentru luna anterioară si, 
o componenta variabila sub forma unei prime in cuantum maxim de______ indemnizatii fixe lunare, 
acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a 
indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.  

 (2) Drepturile băneşti precum şi celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt 
numai cele stabilite de AGA şi vor fi suportate de către S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Aceste 
drepturi vor fi înregistrate în evidenţa contabilă a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., vor fi 
supuse impozitelor şi plăţii contribuţiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor şi prezentului contract. 

Art. 17. Mandantul are obligaţia încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, 
asigurare pe care o va menţine valabilă pe toată perioada exercitării atribuţiilor funcţiei de 



ADMINISTRATOR NEEXECUTIV. 
Art. 18. Mandatarul va da o declaraţie pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin 

care va aduce la cunoştinţa mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 
31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind societăţile comerciale, precum şi 
faptul că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate 
cu funcţia ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.  
  
Art. 19. Administratorul are urmatoarele drepturi: 
   - rambursarea cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului 
   - beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru fundamentarea 
deciziilor luate in cadrul consiliului. 
   - suportarea de catre Companie a cheltuielilor  pentru formarea profesionala a administratorului, 
respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.  
 
           CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR 
 

Art. 20. (1) D-l/ D-na_______, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de 
APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în 
limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau 
de actul constitutiv, Consiliul de Administraţie sau AGA, în condiţii de eficienţă. 

 
(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuţii: 

a) aprobă nivelul salariilor ; 
b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi 

organigrama acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei 
asupra acestuia; 

c) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile 
societăţii; 

d) elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc 
drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii; 

e) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni 
de la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, 
bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, 
al strategiei şi al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării 
Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul 
următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei 
asupra acestor proiecte; 

f) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea 
Serviciilor; 

g) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii; 
h) numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul si 

stabileste remuneratia acestora; 
i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură 

este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi; 
j) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală; 
k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de 

aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv. 
l) in termen de 90 de zile de la data numirii sale, impreuna cu ceilalti membri ai 

consiliului de administratie, elaboreaza si  prezinta adunarii generale a actionarilor, 
spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe 
durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite 
in Anexa ce face parte integranta din prezentul contract. 

m)  Elaboreaza rapoartele semestriale si anuale, in conditiile legii  
n) Monitorizeaza performanta conducerii executive 

 



 
CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justa 
cauză, mandatarul are drept la daune constand in ______.  

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adiţional, cu acordul părţilor. 
Art. 23. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni şi in următoarele 

situaţii, fără obligaţia plăţii de daune din partea mandantului: 
- renunţarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puţin 30 de zile; 
- prin acordul părţilor; 
- prin ajungerea la termen; 
- prin decesul mandatarului. 

          Art.24.  Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea 
publică tutelară sau acţionari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani. In conditiile 
legii. 
 

CAP.IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE 
CONFIDENTIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE 

 
Art. 25. Criterii de integritate şi etică  
Administratorii:  
a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaţilor 
acesteia, ci şi membrilor consiliului;  
b) denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform 
reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;  
c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situaţiilor care l-ar putea 
pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese;  
d) obligaţii legate de tratarea informaţiei confidenţiale şi sensibile cu discreţia cuvenită şi în 
conformitate cu menţiunile din contractul de mandat, dar şi de deţinerea şi menţinerea unei 
reputaţii profesionale excelente;  
e) condiţiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracţiunile 
prevăzute la art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Art. 26. Clauze de confidenţialitate, în timpul şi după exercitarea mandatului  
Se precizează clauze referitoare la perioada de aşteptare după terminarea mandatului, înainte 
de obţinerea unei poziţii de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în 
concurenţă directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum şi 
obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidenţialităţii informaţiilor 
accesate.  
 
Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor  
Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:  
a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale şi a fiecărui membru al consiliului. 
Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte şi potenţialul 
pentru dezvoltare colectivă şi individuală, în vederea îndeplinirii funcţiilor consiliului, cât şi a 
condiţiilor ajutătoare, dar şi a proceselor şi competenţelor necesare pentru aceste funcţii;  
b) evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea profilului 
consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă 
informaţii despre partea de componentă variabilă a remuneraţiei din contractul de mandat, 
indicatorii-cheie de performanţă folosiţi, cât şi despre activităţile de dezvoltare ce vor informa 
viitoarele compoziţii ale consiliului şi criteriile folosite în acest scop.   

 

CAP. X. FORŢA MAJORĂ 



Art. 28. Forţa majoră, definită în condiţiile legii, apară de răspundere partea care o invocă, cu 
obligaţia notificării celeilalte părţi în termen de 3 (trei )zile de la apariţie şi dovedirii în 5 (cinci) zile 
de la aceeaşi dată. Obligaţia notificării există în sarcina părţii în cauză şi cu privire la încetarea 
situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situaţia de forţă majoră durează mai 
mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunţe contractul pe baza unei notificări, transmisă 
mandantului la sediul S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., respectiv mandatarului, la 
domiciliul menţionat în contract, fără daune şi cu obligaţia achitării sumelor datorate în baza 
contractului până la data intervenirii situaţiei de forţă majoră.  

 
CAP. XI. LITIGII  

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competenta instanţelor 
judecătoreşti. 
  

CAP. XII. ALTE CLAUZE 

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispoziţiile cuprinse în actul constitutiv al societăţii, 
hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administraţie, prevederile Legii nr. 109/2011 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publce, 
reglementările pieţei de capital, după caz, precum şi prevederile Codului Civil şi Codului Comercial, 
aplicabile. 

Art. 31. Prezentul contract şi anexele acestuia sunt confidenţiale. Semnarea acestui contract 
de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală 
Ordinară în temeiul Legii nr. 109/2011 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publce. 

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi _________________ în 3 (trei) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru societate. 
 



Anexa la Contractul de mandat

INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPUȘI PENTRU

CONTRACTELE DE MANDAT

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare 

I. Indicatori financiari

1)  Rata  profitului  din  exploatare  înainte  de  amor%zare  si  redevență  (%)  calculata  considerând

următoarele elemente:

� total venituri din exploatare (A);

� total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca

interne ) (B);

� cheltuielile cu amor�zarea (C)

� cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

Rata Profit (%) = (A-B+C+D)/A x 100

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2) Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

� suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta

din ac�vitățile curente plus dobânzile plă�te, daca sunt clasificate ca suna neta din ac�vități

curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de ac�ve de folosita îndelungată

pentru proiectele de inves�ții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE

de  Coeziune  si/sau  banii  din  conturi  din  perioadele  anterioare  care  sunt  in  exces  fata  de

disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)

� suma rambursărilor din capital si dobânda plă�tă pentru întreaga datorie financiara datorata sau

cumulata (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata de acoperire a serviciului datoriei = A/B



Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3) Rata  Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

� recuperările  de la clienți  (totalul  veniturilor  pe parcursul  unui  an financiar  de la  toți  clienții

pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul

perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți,

minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale

datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților

rău-platnici) (A)

� totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata Minima de Recuperare = A/B x 100

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%

4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

� datoria financiara (A)

� EBITDA  (profitul  sa  pierderea  pentru  anul  respec�v,  înainte  de  orice  dobândă,  comisioane,

reducere si alte comisioane sau costuri de finanțare si orice dobândă câș�gată, orice provizioane

pentru impozitul pe venit si orice depreciere a ac�velor fixe si a amor�zării si a oricăror sume

atribuite pentru amor�zare fondului de comerț si alte bunuri incorporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiara / EBITDA = A/B

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II. Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

Formula de calcul: A/ B *100

Cerință minimă : 90%



Pondere indicator 10%

6) Produc%vitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)

-Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 10%

III. Indicatori orientați către servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând

următoarele elemente :

� numărul de angajați direcți aferenți ac�vității de apa (A)

� lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, branșamentele la 

serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = A/B x 100

Cerința maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002 ) (nr./100 km) 

calculata considerând următoarele elemente :

� numărul de angajați direcți aferenți ac�vității de apa uzata (A)

� lungimea totala a rețelei de apa uzata (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = A/B x 100

Cerința maxima: 40



Pondere indicator 5%

IV. Indicatori privind responsabilități specifice ac%vității de guvernanță corpora%vă

9) Stabilirea , revizuirea și raportarea la %mp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare 

- Se va analiza anual, odată cu raportul anual al administratorilor , modul de încadrare a 

indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiec�vele 

de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25%

10) Revizuirea , evaluarea și raportarea performanței administratorului si directorului 

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare 

Se va evalua  anual, performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor , raportat la

îndeplinirea   indicatorilor  de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor 

indicatori în conformitate cu obiec�vele de performanță ale Companiei pentru perioada 

următoare

Pondere indicator 25%



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 35234/ 15.02.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 30254/2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 34910/2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
 OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;  
 H.C.L. nr. 474/29.11.2017 privind împuternicirea 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 29.11.2017; 

 H.C.L. nr. 488/2021 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
26.11.2021; 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
2/14.02.2022; 

 Adresa nr. 29/14.02.2022 a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
AVIZAM FAVORABIL 

 
propunerea privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliului 

Local, d-na Crețu Cristina Mădălina, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA, din luna martie. 
 
  DIRECTOR EXECUTIV,            ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 15.02.2022         Data 15.02.2022              
Semnatura          Semnatura           
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