
 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                           PROIECT 
 
 

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să 

voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018, ordinea de zi 

                      
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
27.02.2018. 
           Având în vedere raportul nr.29413/2018 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018, ordinea de zi; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2016 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 şi 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, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018, ora 
13.30, ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2018. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie 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,  PT. SECRETAR, 

Mihail GENOIU  Ovidiu MISCHIANU 



                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                        Se aprobă 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                     PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                    Mihail Genoiu 
NR. 29413/16.02.2018     

                                                                                   
                    Avizat,                                                              
     ADMINISTRATOR PUBLIC, 
          Marian-Sorin Manda 

 
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 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2018 

 
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. 

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. 2610/08.02.2018, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită 

mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina pentru a participa la şedinţa Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în data de 

09.03.2018, ora 13.30, la sediul societăţii din Craiova, Str. Brestei, Nr. 133, având pe 



ordinea de zi analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de 

Apă Oltenia S.A., potrivit Notei de Fundamentare şi Anexelor ataşate la prezentul 

raport. 

În anul 2017 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului în 

bugetul de venituri şi cheltuieli, venituri totale în sumă de 109.004,00 mii lei, din care: 

venituri din exploatare în sumă de 108.684,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de  

320,00 mii lei; iar pentru anul 2018 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 

110.798,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 110.388,00 mii lei şi 

venituri financiare în sumă de 410,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată. 

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2017 de către S.C. 

Compania de Apă Oltenia S.A., acestea au fost în sumă de 89.441,00 mii lei, din care: 

cheltuieli de exploatare în sumă de 87.386,00 mii lei şi cheltuieli financiare în sumă de 

2.055,00 mii lei; iar pentru anul 2018 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă 

de 104.028,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 101.522,00 mii lei 

şi cheltuieli financiare în sumă de 2.406,00 mii lei, conform notei de fundamentare 

ataşată. 

În consecinţă, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului 2017 

un profit în sumă de 19.563,00 mii lei, iar pentru anul 2018 a propus realizarea unui 

profit în sumă de 6.770,00 mii lei. 

 Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 

prezentată de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., s-a constatat că sunt 

respectate prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 

2018 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal, având în 

vedere faptul că în anul 2017, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. nu a realizat 

pierdere şi nu înregistrază restanţe la bugetul de local, precum şi faptul că nu a 

înregistrat nici o plată restantă la 31.12.2017 şi nici nu a programat plăţi restante 

pentru anul 2018. Majorarea salariilor are la bază creşterea salariului minim brut pe 

ţară garantat în plată începând cu luna 01.01.2018 de la 1.450 lei la 1.900 lei conform 

H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, iar societatea a estimat  pentru anul 2018 un număr mediu de salariaţi de 

1.170, faţă de un număr mediu realizat pentru anul 2018 de 1.141 de salariaţi prin 



modificarea organigramei. Deasemenea a fost prevăzută majorarea cheltuielilor 

aferente contractelor de mandat pentru directori, în conformitate cu art. 18 din OUG 

nr. 90/2017 şi a fost prevăzută o modificare a indemnizaţiilor administratorilor 

neexecutivi, în conformitate cu Hotărârea A.G.A. nr. 1/2018.  

 Ţinând cont de prevederile art. 12, pct. 12.2, lit. g) şi ale art. 17, pct. 17.1, lit f), 

din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. coroborate cu prevederile 

art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. e) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intracomunitară Oltenia, ataşăm Hotărârea nr. 3/16.02.2018 a Adunării Generale a 

Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară Oltenia prin care se acordă avizul 

favorabil asupra propunerii Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A. privind Bugetul de venituri şi cheltuieli şi anexele de fundamentare a 

acestuia pentru anul 2018.  

 În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2018, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. se prezintă astfel: 

                                                                                                                                          - mii lei - 

Denumire indicatori Realizat 
2017 

Propuneri 
2018 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI TOTALE 109.004,00 110.798,00 115.907,00 121.702,00 
CHELTUIELI TOTALE 89.441,00 104.028,00 109.124,00 114.580,00 
PROFIT/PIERDERE 19.563,00 6.770,00 6.783,00 7.122,00 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina pentru a vota 

ordinea de zi privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă 

Oltenia S.A. pe anul 2018, potrivit Notei de fundamentare şi anexelor ataşate la 

prezentul raport, în adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A. din data de 09.03.2018, ora 13.30. 

 

                   Director executiv,                     Şef Serviciu,                             Întocmit,  
                        Lucia Ştefan                      Daniela Militaru                 insp. Venus Bobin 
 
 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Iulia Lavinia Defta 
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