
 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 10.05.2019, ordinea de zi 

                     
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
23.04.2019. 
           Având vedere expunerea de motive nr.67963/2019, rapoartele nr.75053/2019 al 
Direcţiei Economico-Financiară și nr.74214/2019 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ, 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 
10.05.2019, ordinea de zi; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat, pe anul 2019, Hotărârii Guvernului 
nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
art.28 alin.4 din Legea nr.82/1991 Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi Ordonanţa nr. 64/2001 privind  repartizarea profitului la 
societăţile naţionale; 
           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 10.05.2019, ora 
10.00, următoarea ordinea de zi: 
1.  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” 

S.A., pentru anul 2019; 
2. Aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere al Companiei de 

Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2018; 
3. Aprobarea raportului administratorilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A., 

pentru anul 2018; 
4. Aprobarea Raportului auditorului independent; 
5. Aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., 

pentru anul 2018 şi a rezultatului reportat; 
 



 
6. Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă 

„Oltenia” S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 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,  SECRETAR, 

Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                                                      
SERVICIUL BUGET                                                                                     
NR.  67963/08.04.2019        
 
                                                                                                

Expunere de motive 
la Proiectul de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova – D-na Creţu Cristina Mădălina de a vota ordinea de zi în       

Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA 

din data de 10.05.2019, ora 10.00 

 

În sensul respectării prevederilor art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A., prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2016, a fost desemnată 
doamna Creţu Cristina Mădălina ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.. 

Prin adresa nr. 6823/05.04.2019, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită 
mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A., 
să voteze în şedinţa din data de 10.05.2019, ora 10.00, aprobarea propunerilor următoare 
aflate pe ordina de zi, astfel: 

1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Compania de Apă Oltenia SA, 
pentru anul 2019; 

2. Aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere al Companiei de Apă 
Oltenia SA pentru anul 2018; 

3. Aprobarea raportului administratorilor Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 
2018; 

4. Aprobarea Raportului auditorului independent; 
5. Aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 

2018 şi a rezultatului reportat; 
6. Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă 

Oltenia SA, în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2018. 

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 necesităţii 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. 
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Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1, lit. d 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; prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 
82/1991 – Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; în baza 
prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu 
modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, 
cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de 
numerar şi note explicative la situaţiile financiare anuale; în baza O.G. nr. 64/2001 privind 
repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, cu modificările şi 
completările ulterioare; indicatorii de performanţă pentru administratorii neexecutivi 
aprobaţi prin Hotărârea A.G.A. nr. 9/2017; art. 115, alin. 1, lit. b din legea 215/2001- privind 
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 30 
și art. 31 din legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, propunem emiterea unei noi hotarâri cu caracter normativ. 

 
                                             Direcţia Economic-Financiară        Direcţia Servicii Publice 
       Primar,                              Pt.  Director executiv,                    Director executiv adj., 

Mihail Genoiu                              Daniela Militaru                                 Alin Glăvan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                        Se aprobă 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                     PRIMAR, 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                                                                    Mihail Genoiu 
SERVICIUL BUGET                                                                                     
NR. 75053/16.04.2019                                                                                    
                                       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 
să voteze în şedinţa din data de 10.05.2019, ora 10.00, 

propunerile aflate pe ordinea de zi 
 

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.  
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Prin adresa nr. 6823/05.04.2019, 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 

10.05.2019, ora 10.00, la sediul societăţii din Craiova, Str. Brestei, Nr. 133, având 

următoarele propuneri pe ordinea de zi: 

1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Compania de Apă Oltenia 

SA, pentru anul 2019; 

2. Aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere al Companiei 

de Apă Oltenia SA pentru anul 2018; 

3. Aprobarea raportului administratorilor Companiei de Apă Oltenia SA pentru 

anul 2018; 

4. Aprobarea Raportului auditorului independent; 

5. Aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă Oltenia SA pentru 

anul 2018 şi a rezultatului reportat; 

6. Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de 

Apă Oltenia SA, în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea 

obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2018. 

 

1. În anul 2018 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului în 

bugetul de venituri şi cheltuieli, venituri totale în sumă de 118.291,00 mii lei, din care: 

venituri din exploatare în sumă de 117.795,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de  

496,00 mii lei; iar pentru anul 2019 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 

118.777,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 118.267,00 mii lei şi 

venituri financiare în sumă de 510,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată. 

În ceea ce priveşte cheltuielile totale efectuate în anul 2018 de către S.C. 

Compania de Apă Oltenia S.A., acestea au fost în sumă de 101.442,00 mii lei, din care: 

cheltuieli de exploatare în sumă de 98.857,00 mii lei şi cheltuieli financiare în sumă de 

2.585,00 mii lei; iar pentru anul 2019 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă 

de 113.456,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 110.851,00 mii lei 
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şi cheltuieli financiare în sumă de 2.605,00 mii lei, conform notei de fundamentare 

ataşată. 

În consecinţă, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului 2018 

un profit în sumă de 16.849,00 mii lei, iar pentru anul 2019 a propus realizarea unui 

profit în sumă de 5.321,00 mii lei. 

 Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

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

respectate prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 

2019 cu privire la nivelul cheltuielilor salariale şi numărul de personal, având în 

vedere faptul că în anul 2019, 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 31.12.2018 şi nici nu a programat plăţi restante 

pentru anul 2019. Majorarea salariilor are la bază creşterea salariului minim brut pe 

ţară garantat în plată începând cu luna 01.01.2019 de la 1.900 lei la 2.080 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 2019 un număr mediu de salariaţi de 1.130 

urmare a extinderii activităţii, faţă de un număr mediu realizat pentru anul 2018 de 

1.118 salariaţi prin modificarea organigramei. De asemenea 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.  

  

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

cheltuieli, pe anul 2019, al Companiei de Apă Oltenia S.A. se prezintă astfel: 

                                                                                                                                          - mii lei - 

Denumire indicatori 
Realizat 

2018 
Propuneri 

2019 
Estimări 

2020 
Estimări 

2021 

VENITURI TOTALE 118.291,00 118.777,00 124.180,00 130.389,00 
CHELTUIELI TOTALE 101.442,00 113.456,00 119.129,00 125.086,00 
PROFIT/PIERDERE 16.849,00 5.321,00 5.051,00 5.303,00 
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2.  În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea 

Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor O.M.F.P. nr. 

1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 

completările ulterioare, situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, cont de 

profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de 

numerar şi note explicative la situaţiile financiare anuale. 

         Conform adresei nr. 6853/05.04.2019, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a 

transmis Consiliului Local Craiova situaţiile financiare anuale însoţite de raportul 

administratorului societăţii pe anul 2018 şi raportul de audit al situaţiilor financiare 

pe anul 2018, în care sunt prezentate succint veniturile şi cheltuielile efectuate de 

societate. 

          Din analiza situaţiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în 

anul 2018 venituri totale în valoare de 118.291.327  lei, iar cheltuielile aferente 

anului 2018 au fost de 101.441.540 lei, înregistrând un profit brut de 16.849.787 lei. 

 

3. În Raportul administratorilor SC Compania de Apă Oltenia S.A. pe anul 2018, 

avizat de Preşedintele Consiliului de Administraţie, este prezentată succint situaţia 

producţiei fizice realizată în anul 2018; situaţiile financiare ale companiei în exerciţiul 

financiar pe anul 2018; situaţia investiţiilor societăţii; situaţia îndeplinirii indicatorilor 

de performanţă; modul de pepartizare al profitului realizat în anul 2018. 

       

4. În raportul auditorului independent, BDO Audit SRL, cu privire la auditul 

situaţiilor financiare ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., sunt prezentate succint 

veniturile şi cheltuielile efectuate de societate, precum şi situaţia activului net şi a 

profitului net al exerciţiului financiar 2018, realizate de unitate. 
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5. Facem precizarea că, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal şi Ordonanţa nr. 64/2001 privind  repartizarea profitului la societăţile naţionale, 

companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 

precum şi la regiile autonome,  cu modificările ulterioare, Administratorii societăţii 

popun, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor ca profitul net, înregistrat la 

data de 31.12.2018, în sumă totală de 13.368.210,51 lei, din care 13.124.472,24 lei 

profit net aferent anului 2018 şi a rezultatului reportat în sumă de 243.738,27 lei, să 

fie repartizat după cum urmează: 

- 7.769.620,33 lei – constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 

constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţilor 

dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 

externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2018; 

- 2.799.295,09 lei – în contul IID în conformitate cu Actul adiţional la 

Contreactul de Delegare şi cu OUG nr. 198/2005;  

- 2.799.295,09 lei – alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de 

finanţare.               

 

6. În conformitate cu adresa nr. 6833/05.04.2018, avizată de către 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al  Companiei de Apă Oltenia SA, este 

supusă aprobării acordarea drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă 

Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor 

şi criteriilor de performanţă aferente anului 2018, în care este analizată situaţia  

îndeplinirii indicatorilor de performanţă conform contractelor de mandat ale 

administratorilor neexecutivi pentru anul 2018. 

 

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

Municipiului Craiova, următoarele:  
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-mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA să voteze în 

şedinţa din data de 10.05.2019, ora 10.00, propunerile aflate pe ordinea de zi. 

 

Direcţia Economico-Financiară, 

          Pt. Director executiv,          Director executiv adj., 
      Daniela Militaru                          Lucia Ştefan 

 
 
 
                                                           Direcţia Servicii Publice 
                                     Director executiv,                 Director executiv adj.,     
                                           Delia Ciucă                                 Alin Glăvan 
 
 
 

               Întocmit, 
                                                                                                             insp. Venus Bobin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VB/2 ex 
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