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            HOTĂRÂREA NR.474 
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 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
23.11.2017. 
           Având în vedere raportul nr.163560/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune 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; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

                        Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 prin care s-
a aprobat 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 împuternicirea 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 
29.11.2017, ora 13.00, următoarele: 

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

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

c) semnarea contractului de mandat se va face de către membrul Adunării 
Generale a Acţionarilor desemnat de către aceasta şi, pe cale de consecintă, se 
mandatează dna. Creţu Cristina Mădălina să propună şi să voteze 
reprezentantul Municipiului Craiova pentru a semna contractele de mandat cu 
membrii Consiliului de administraţie; 



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

  Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător a   
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.485/2013. 

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

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                  PT.SECRETAR, 
    Gheorghe NEDELESCU  
                 

            Ovidiu MISCHIANU 

 
 


