MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR.____
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală
Extraordinară 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 expunerera de motive nr.146981/2018, rapoartele nr.
146986/2018 al Direcţiei Servicii Publice și nr.146942/2018 al Direcției Juridice,
Asistență de Specialitate și 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 Extraordinară a Acţionarilor S.C.
Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018;
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile şi
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 privind
desemnarea reprezentantului 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, de a vota în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de
02.10.2018, ora 14,00, 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 nu
poate participa la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C.
Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018, 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:Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de
Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina şi dl.Glăvan Alin vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Nr. 146981 / 17.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind analiza si aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC Compania de Apa
Oltenia SA in sensul inlocuirii sintagmei „Mandatul Administratorilor este de 4 ani”
cu sintagma „Durata mandatului Administratorilor nu poate depasi 4 ani”

S.C Compania de Apă Oltenia S.A., solicită mandatarea reprezentantului Consiliului
Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., convocată prin Hotărârea nr. 9/21.08.2018 a
Consiliului de Administraţie pentru data de 02.10.2018, ora 14.00, având pe ordinea de zi:
- Analiza şi aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă
Oltenia SA în sensul înlocuirii sintagmei de la art.. 16 pct.16.3" Mandatul Administratorilor
este de 4 (patru) ani,..." cu sintagma " Durata mandatului administratorilor nu poate
depăsi 4 (patru) ani....".
- Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea
Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv
modificat.
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.
Aspectul fundamental al modificării este determinat de faptul că cinci din cei şapte
administratori ai Companiei de Apă Oltenia sunt numiţi pe perioada 29.11.2017 –
29.11.2021 iar doi dintre administratori pe perioada 03.10.2014 – 03.10.2018, urmând ca, în
cazul în care se menţine prevederea din Actul Constitutiv conform căreia durata mandatului
este de 4 ani, pentru cei doi administratori care vor fi numiţi în urma finalizării procedurii
de recrutare şi selecţie aflată în derulare cu termen pentru înaintarea raportului privind
numirile finale în data de 05.10.2018, perioada de mandat să fie 2018 – 2022, rezultând
astfel o neconcordanţă care s-ar păstra şi la finalul mandatelor actualilor administratori ai
Companiei de Apă Oltenia, însemnând că în anul 2021 şi în anul 2020 să fie derulate din
nou două proceduri de recrutare şi selecţie.
Mai mult, Consiliul de Administratie are aprobat un plan de administrare pe perioada
2017 – 2021 (perioada de mandat a celor cinci administratori), conform Scrisorii de
aşteptări a Autorităţii Tutelare. Cei doi administratori care vor fi selectaţi în urma expirării
mandatelor celor aflaţi în funcţie până în data de 03.10.2018, nu pot să-şi propună un plan
de administrare separat pentru o nouă perioadă de 4 ani ci trebuie să-şi însuşească planul de
administrare deja aprobat pentru perioada din Scrisoarea de aşteptări a Autorităţii Tutelare.
Considerăm că cei 7 administratori trebuie numiti pe mandate care să expire la aceeaşi dată,
şi nu la date diferite, modificarea Actului Constitutiv dând posibilitatea de a regla acest
aspect.
În Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA, art. 16 pct. 16.3 este prevăzut
ca “Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani…”.
Legea nr 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare prevede la
art. 153^12, alin. (1) că, durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 ani.

Aceeaşi prevedere se regăseşte şi în OUG 109/2011, modificată prin Legea
111/2016, art. 28 alin. (7) care prevede ca mandatul administratorilor nu poate depași 4 ani.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al
Municipiului Craiova, mandatarea doamnei Cristina Mădălina Creţu pentru a vota ordinea
de zi, în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A.
din data de 02. 10. 2018, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:
- Analiza şi aprobarea modificării art16, pct. 16.3 din Actul Constitutiv al SC Compania
de Apa Oltenia SA care va avea urmatorul continut : „Durata mandatului administratorilor
nu poate depasi 4 (patru) ani cu exceptia primilor membri ai Consiliului de Administratie
care sunt numiti pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de
Administratie care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinoit.
Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor
administratori”.
- Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea
Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv
modificat.
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RAPORT

Prin adresa nr. 18579/04.09.2018 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului
Craiova sub nr. 378/05.09.2018, S.C Compania de Apă Oltenia S.A., solicită mandatarea
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., convocată prin
Hotărârea nr. 9/21.08.2018 a Consiliului de Administraţie pentru data de 02.10.2018, ora
14.00, având pe ordinea de zi:
- Analiza şi aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă
Oltenia SA în sensul înlocuirii sintagmei de la art.. 16 pct.16.3" Mandatul Administratorilor
este de 4 (patru) ani,..." cu sintagma " Durata mandatului administratorilor nu poate
depăsi 4 (patru) ani....".
- Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea
Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv
modificat.
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, şi alin. 2 din Legea societăţilor 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.
Potrivit prevederilor art. 12.3, lit. g din Actul Constitutiv al S.C Compania de Apă
Oltenia S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei de Apă Oltenia
S.A. hotăraşte cu privire la oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea
avizului acordat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, pe care îl anexăm la
prezentul raport.

Convocarea Adunării Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă
Oltenia S.A avut la baza adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia nr.
377/02.08.2018 prin care solicită analiza posibilităţii întreprinderii demersurilor necesare în
vederea modificarii Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA în sensul punerii
de acord a prevederilor acestuia cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicată, cu modificările şi completarile şi ale OUG 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificata prin Legea 111/2016, cu
privire la durata mandatului administratorilor.
Aspectul fundamental al modificării este determinat de faptul că cinci din cei şapte
administratori ai Companiei de Apă Oltenia sunt numiţi pe perioada 29.11.2017 –
29.11.2021 iar doi dintre administratori pe perioada 03.10.2014 – 03.10.2018, urmând ca, în
cazul în care se menţine prevederea din Actul Constitutiv conform căreia durata mandatului
este de 4 ani, pentru cei doi administratori care vor fi numiţi în urma finalizării procedurii
de recrutare şi selecţie aflată în derulare cu termen pentru înaintarea raportului privind
numirile finale în data de 05.10.2018, perioada de mandat să fie 2018 – 2022, rezultând
astfel o neconcordanţă care s-ar păstra şi la finalul mandatelor actualilor administratori ai
Companiei de Apă Oltenia, însemnând că în anul 2021 şi în anul 2020 să fie derulate din
nou două proceduri de recrutare şi selecţie.
Mai mult, Consiliul de Administratie are aprobat un plan de administrare pe perioada
2017 – 2021 (perioada de mandat a celor cinci administratori), conform Scrisorii de
aşteptări a Autorităţii Tutelare. Cei doi administratori care vor fi selectaţi în urma expirării
mandatelor celor aflaţi în funcţie până în data de 03.10.2018, nu pot să-şi propună un plan
de administrare separat pentru o nouă perioadă de 4 ani ci trebuie să-şi însuşească planul de
administrare deja aprobat pentru perioada din Scrisoarea de aşteptări a Autorităţii Tutelare.
Considerăm că cei 7 administratori trebuie numiti pe mandate care să expire la aceeaşi dată,
şi nu la date diferite, modificarea Actului Constitutiv dând posibilitatea de a regla acest
aspect.
În Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA, art. 16 pct. 16.3 este prevăzut
ca “Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani…”.
Legea nr 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare prevede la
art. 153^12, alin. (1) că, durata mandatului administratorilor nu poate depași 4 ani.
Aceeaşi prevedere se regăseşte şi în OUG 109/2011, modificată prin Legea
111/2016, art. 28 alin. (7) care prevede ca mandatul administratorilor nu poate depași 4 ani.
În concluzie, considerăm că este necesară modificarea Actului Constitutiv al S.C.
Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul de a cuprinde în conţinutul său aceeaşi prevedere
din Legea 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare precum şi din
OUG 109/2011 modificată prin Legea 111/2016, care să dea posibilitatea Adunarii
Generale a Acţionarilor să numească următorii doi administratori, ce urmează a fi selectaţi
ca urmare a expirării mandatelor dlui Dinca Aurel şi dlui Ilie Virgil Daniel, pe o perioadă
care să nu depăşească data de încetare a mandatelor celor cinci administratori în funcţie
(Dumitru Silviu Ionel, Ghencioiu Marian, Bonescu Adrian, Barbărasă Gheorghe şi Dragu
Paul-Alin), respectiv data de 29.11.2021.
În sensul celor menţionate mai sus, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia
înaintează Nota de Fundamentare privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania
de Apă Oltenia S.A., înregistrată cu nr 404/05.09.2018, precum şi la Consiliul Local al
Municipiului Craiova sub nr. 391/06.09.2018.
Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990
republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 36, alin 2, lit. d, alin.6,
lit.a, pct. 14 si art 45, alin (1), din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata cu modificarile ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, modificata prin Legea 111/2016, supunem spre aprobare

Consiliului Local al Municipiului Craiova, mandatarea doamnei Cristina Mădălina Creţu
pentru a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei
de Apă Oltenia S.A. din data de 02. 10. 2018, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:
- Analiza şi aprobarea modificării art16, pct. 16.3 din Actul Constitutiv al SC Compania
de Apa Oltenia SA care va avea urmatorul continut : „Durata mandatului administratorilor
nu poate depasi 4 (patru) ani cu exceptia primilor membri ai Consiliului de Administratie
care sunt numiti pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de
Administratie care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinoit.
Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor
administratori”.
- Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea
Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv
in forma modificata.
În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova-doamna
Cristina Mădălina Creţu, nu poate participa la şedinţa Adunării Generală Extraordinară a
Actionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 02.10.2018, ora 14.00, se
mandatează domnul Glăvan Alin în calitate de membru supleant conform H.C.L. 146/2015,
să voteze ordinea de zi.
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ANEXA LA PROIECT

1. Analiza şi aprobarea modificării art16, pct. 16.3 din Actul Constitutiv al SC Compania
de Apa Oltenia SA care va avea urmatorul continut : „Durata mandatului administratorilor
nu poate depasi 4 (patru) ani cu exceptia primilor membri ai Consiliului de Administratie
care sunt numiti pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de
Administratie care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinoit.
Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor
administratori”.
2.Mandatarea repezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea
Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia în vederea semnării Actului Constitutiv
in forma modificata.
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Către:

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Referitor la: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania
de Apă Oltenia S.A. din data de 02.10.2018, ora 14:00

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
Având în vedere prevederile art. 12 pct. 12.3 litera „g” şi art. 13 pct. 13.1 din Actul
Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., dispoziţiile art. 117 alin. 1, art. 113 litera
„m” din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a
convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 02.10.2018, orele
14:00, la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj, pentru analiza şi
aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul
înlocuirii sintagmei de la art. 16 pct. 16.3 din Actul Constitutiv: „Mandatul administratorilor
este de 4 (patru) ani…” cu sintagma „Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 4
(patru) ani…”.
Convocarea AGA a avut la baza adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Oltenia nr. 377/02.08.2018 prin care solicitam analiza posibilităţii întreprinderii demersurilor
necesare în vederea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în
sensul punerii în acord a prevederilor acestuia cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale și ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor
publice, modificată prin Legea 111/2016, cu privire la durata mandatului administratorilor.
Aspectul fundamental al modificării este determinat de faptul că cinci din cei şapte
administratori ai Companiei de Apă Oltenia sunt numiţi pe perioada 29.11.2017 – 29.11.2021
iar doi dintre administratori pe perioada 03.10.2014 – 03.10.2018, urmând ca, în cazul în care
se menţine prevederea din Actul Constitutiv conform căreia durata mandatului este de 4 ani,
pentru cei doi administratori care vor fi numiţi în urma finalizării procedurii de recrutare şi
selecţie aflată în derulare cu termen pentru înaintarea raportului privind numirile finale data
de 05.10.2018, perioada de mandat să fie 2018 – 2022, rezultând astfel o neconcordanţă care
s-ar păstra şi la finalul mandatelor actualilor administratori ai Companiei, însemnând că în
anul 2021 şi în anul 2020 să fie derulate din nou două proceduri de recrutare şi selecţie.
Mai mult, Consiliul de Administratie are aprobat un plan de administrare pe perioada
2017 – 2021 (perioada de mandat a celor cinci administratori), conform Scrisorii de aşteptări a
Autorităţii Tutelare. Cei doi administratori care vor fi selectaţi în urma expirării mandatelor
celor aflaţi în funcţie până în data de 03.10.2018, nu pot să-şi propună un plan de administrare

separat pentru o nouă perioadă de 4 ani ci trebuie să-şi însuşească planul de administrare deja
aprobat pentru perioada din Scrisoarea de aşteptări a Autorităţii Tutelare. Considerăm că cei 7
administratori trebuie numiți pe mandate care să expire la aceeaşi dată, şi nu la date diferite,
modificarea Actului Constitutiv dând posibilitatea de a regla acest aspect.
In Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA, art. 16 pct. 16.3 este prevăzut
ca “Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani…”.
Legea nr 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare prevede la art.
153^12, alin. (1) că, durata mandatului administratorilor nu poate depași 4 ani.
Aceeaşi prevedere se regăseşte şi în OUG 109/2011, modificată prin Legea 111/2016,
art. 28 alin. (7) care prevede ca mandatul administratorilor nu poate depași 4 ani.
În concluzie, considerăm că este necesară modificarea Actului Constitutiv al S.C.
Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul de a cuprinde în conţinutul său aceeaşi prevedere din
Legea 31/1990 precum şi din OUG 109/2011 modificată prin Legea 111/2016, care să dea
posibilitatea Adunarii Generale a Acţionarilor să numească următorii doi administratori, ce
urmează a fi selectati ca urmare a expirării mandatelor dlui Dinca Aurel şi dlui Ilie Virgil
Daniel, pe o perioadă care să nu depăşească data de încetare a mandatelor celor cinci
administratori în funcţie (Dumitru Silviu Ionel, Ghencioiu Marian, Bonescu Adrian,
Barbărasă Gheorghe şi Dragu Paul-Alin), respectiv data de 29.11.2021.
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