
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 

02.10.2018 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
27.09.2018. 
           Având în vedere expunerea de motive nr.144008/2018, rapoartele nr.144015/2018 
al Direcţiei Economico-Financiare şi nr.145180/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ 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 02.10.2018; 
           În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, art.10 alin.2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinul Ministrului Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia  şi Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat, pe anul 2018; 
          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 02.10.2018, ora 
13,00, ordinea de zi privind aprobarea rectificării bugetului de venituri  și cheltuieli 
al S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A., pe anul 2018. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.49/2018. 

Art.3.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, 
               Mihail GENOIU 

                 SECRETAR,   
                Nicoleta MIULESCU 

           



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                      
SERVICIUL BUGET                                                                                     
NR.144008 /11.09.2018                                                                                                       

Expunere de motive 
la Proiectul de Hotărare privind însușirea Raportului privind mandatarea reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  în Adunarea Generală Ordinara a 

Acţionarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA din data de 02.10.2018  
 

Prin H.C.L. nr. 49/27.02.2018 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 
Municipiului Craiova, în persoana doamnei Cretu Cristina Madalina, pentru a vota ordinea 
de zi privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia S.A  
pe anul 2018 în Adunarea Generală Ordinară a Actioarilor S.C Compania de Apa Oltenia S.A. 

Prin adresa nr. 18578/07.09.2018, S.C Compania de Apa 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 
02.10.2018, ora 13 , având pe ordinea de zi analiza şi aprobarea rectificarii bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia S.A. 

În urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.06.2018, S.C Compania de Apă 
Oltenia S.A, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli astfel: venituri totale cu 
suma de 2.612,00 mii lei, cheltuieli totale cu suma de 248,00 mii lei iar rezultatul brut fiind 
influenţat în sensul creşterii cu suma de 2.364,00 mii lei. 

În conformitate cu art. 128, alin. 3 din Legea 140/2017- pentru modificarea art. 128 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, aprecierea necesitatii și oportunitatea adoptarii 
și emiterii actelor administrative apartin exclusiv autoritatilor deliberative, respectiv 
executive și nu pot face obiectul controlului altor autoritati. Întocmirea rapoartelor 
prevazute de lege contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea notelor de 
fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila sau penală, după caz, a 
semnatarilor , în cazul incalcarii legii, în raport cu atributiile specifice. 

Avand în vedere prevederile art. 10, alin. 2, art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 - 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile 
OMF nr.3145/2017- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și 
cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; art. 115, alin. 1, lit. b din legea 
215/2001- privind administratia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu art. 30 și art. 31 din legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata, propunem emiterea unei noi hotarari cu 
caracter normativ. 

                        Primar,                                           Director executiv, 
                     Mihail Genoiu                                      Lucia Ștefan 



 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                        Se aprobă 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                     PRIMAR, 
SERVICIUL BUGET                                                                                    Mihail Genoiu 
NR. 144015 /11.09.2018     

                                                                       
                     
 

 
 

R A P O R T 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  

pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2018  în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA din data de 02.10.2018  

 
 
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect 

o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii 

economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si 

cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele 

administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub 

autoritate operatori economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de 

la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării 

documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.  

Prin H.C.L. nr. 49/27.02.2018 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 

municipiului Craiova, în persoana doamnei Cretu Cristina Madalina, pentru a vota 

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

Oltenia S.A  pe anul 2018 în Adunarea Generală Ordinară a Actioarilor S.C Compania 

de Apa Oltenia S.A.  

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 a fost aprobat de  

reprezentanţii Consiliilor Locale în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor prin 

Hotărârea AGA nr. 5/09.03.2018. 

Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare 



a acestuia şi a Legii nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, prin 

adresa nr. 18578/07.09.2018 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova sub 

nr. 377/05.09.2018, S.C Compania de Apa Oltenia S.A a transmis  propunerea de 

rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 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 02.10.2018, ora 13 , la 

sediul societăţii din Craiova, Str. Brestei, Nr. 133, având pe ordinea de zi analiza şi 

aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia 

S.A., potrivit notei de fundamentare şi anexelor ataşate la prezentul raport. 

În urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.06.2018, S.C Compania de 

Apă Oltenia S.A consideră necesară  rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli, 

având în vedere factorii de influenţă asupra indicatorilor economico-financiari 

datoraţi unor evenimente ulterioare aprobării bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2018. 

Având în vedere cele de mai sus S.C Compania de Apă Oltenia S.A propune  

modificarea următorilor indicatori ai bugetului de venituri şi cheltuieli: 

- Veniturile totale se majoreaza cu suma de 2.612,00 mii lei, respectiv de la 

110.798,00 mii lei la 113.410,00 mii lei, rezultand o crestere procentuala de 2,36 %. 

Creșterea veniturilor se datoreaza rectificarii veniturilor din prestari de servicii, 

veniturilor din chirii și a altor venituri din exploatare. 

- Cheltuielile totale se majorează cu suma de 248,00 mii lei, de la 104.028 mii lei 

la 104.276 mii lei, rezultând o creştere procentuală de 0.24 %. 

Menţionăm ca principalele elemente de cheltuieli propuse a fi rectificate sunt 

cheltuielile de exploatare cu suma de 150,00 mii lei și cheltuielile financiare cu suma 

de 98,00 mii lei. 

Rezultatul brut este influenţat în sensul creşterii cu suma de 2.364,00 mii lei, de la 

6.770,00 mii lei la 9.134,00 mii lei. 

 

 În conformitate cu anexele 1-2 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2018, al S.C Compania de Apă Oltenia S.A se prezintă astfel: 



                                                                                                                                          - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget 
H.C.L 

49/2018 

Influente+/- Buget 
dupa 

rectificare 
 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI TOTALE 110.798,00 2.612.00 113.410,00 115.907,00 121.702,00 
CHELTUIELI 
TOTALE 

104.028,00 248,00 104.276,00 109.124,00 114.580,00 

PROFIT/PIERDERE 6.770,00 2.364,00 9.134,00 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 rectificarii 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 02.10.2018, ora 13,00. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 49/27.02.2018. 

 

 

 

                   Director executiv,                    Şef Serviciu,                           Întocmit,  
                      Lucia Ştefan                      Daniela Militaru               insp. Adriana Rînzescu 
 

 
 
 

AR/2 ex 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.145180/12.09.2018 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere: 

 -      Expunerea de motive nr. 144008 /11.09.2018                 

−  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.144015/11.09.2018, 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 

pentru a vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2018  în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a COMPANIEI DE APĂ 

OLTENIA SA din data de 02.10.2018 . 

− art. 10, alin. 2,  art. 6, alin. 3,  din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei   

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborat cu art. 36 alin.(4) lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001. 

 -    Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 

    

                                  AVIZAM FAVORABIL 

 

  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr.144015/11.09.2018, 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a 
vota ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA din 
data de 02.10.2018.  

 

Director Executiv      Intocmit           
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