
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                         PROIECT 

      
  HOTĂRÂREA NR.____ 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 

numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie  
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
27.06.2019. 
           Având în vedere expunerea de motive nr.104620/2019, rapoartele nr. 104621/2019 
al Direcţiei Servicii Publice și nr.107126/2019 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 a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea preşedintelui 
Consiliului de Administraţie; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile; 

                      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., numirea dlui.Bonescu Adrian, 
administrator neexecutiv, în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi să semneze actul adiţional la contractul de 
mandat al domnului Bonescu Adrian, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie 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. 

 
 
 

 
                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 

                  PRIMAR,   SECRETAR, 
    Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

 
 



                                                                                                   
 

 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea            
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 104621/10.06.2019               

          

 

                   APROBAT, 
                         PRIMAR 
                                                      Mihail GENOIU 

 
                                                         

RAPORT, 
 
 

 Prin adresa nr. 10128/29.05.2019 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 151/29.05.2019, S.C. Compania de Apa  Oltenia solicită mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea 
Generală Ordinara a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., convocată prin Hotărârea 
nr. 6/17.05.2019 a Consiliului de Administraţie pentru data de 02.07.2019, ora 12.00, având 
pe ordinea de zi: 
    1. Numirea domnului Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, îm funcţia de preşedinte 

al Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., şi încheierea actului 

adiţional la contractul de mandat al domnului Bonescu Adrian 

    2.  Mandatarea  reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea 

Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., pentru a vota numirea domnului 
Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în funcţia de preşedinte al Consiliului de 

Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., si pentru a semna actul adiţional la 

contractul de mandat al domnului Bonescu Adrian.  
 În sensul respectării prevederilor art. 15 pct. 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.

           Prin Hotarîrea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 474/2017, s-a aprobat  
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, numirea a cinci 
administratori neexcutivi în Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Oltenia S.A., 
în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările şi completarile ulterioare. 

           Prin Hotarîrea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 95/2019, s-a aprobat  
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova dna. Creţu 
Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
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S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.04.2019, numirea a doi administratori 
neexcutivi în Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Oltenia S.A., propusi de 
Comisia de  Selecţie a autorităţii publice tutelare, în conformitate cu prevederile OUG 
109/2011, cu modificările şi completarile ulterioare. 
      Potrivit prevederilor art. 16 pct. 16.3 din Actul Constitutiv al  S.C. Companiei de Apă 
Oltenia “Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani (…)”. 
 Mentionam ca celor şapte administratori neexecutivi in functie, le expira mandatul la 
29.11.2021.  
  Precizam că la această dată Consiliul de Administrtatie nu are presedinte întrucat 
fostului presedinte i-a expirat mandatul in data de 03.10.2018. 
        Potrivit art. 1401 din Legea 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
 - „(1) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului. Prin 
Actul Constitutiv se poate stipula ca presedintele Consiliului este numit de Adunarea 
Generala care numeste Consiliul . 
 - (2) Preşedintele este numit pentru o durata care nu poate depăşi durata mandatului sau de 
administrator.” 
       Potrivit prevederilor art.12 pct. 12.2 litera „c” din Actul Constitutiv al Companiei, 
Adunarea Generala Ordinara are atribuţia de a numi şi  revoca membrii Consiliului de 
Administraţie, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, si de a numi din  randul 
membrilor C.A, preşedintele consiliului de administraţie. 
   În sensul celor menţionate mai sus, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., transmite 
Nota Justificativă înregistrată sub nr 10127/29.05.2019, privind 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.  

          Față de cele menționate mai sus, precum şi prevederile Legii sociatăţilor nr. 
31/1990, republicată cu modificările si completarile ulterioare,  fiind îndeplinite condițiile 
de legalitate şi oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarea ordine de zi: 

   - Mandatarea  reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în  Adunarea   

Generala a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., pentru a vota numirea domnului 

Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în funcţia de preşedinte al Consiliului de 

Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., si pentru a semna actul adiţional la 

contractul de mandat al domnului Bonescu Adrian, anexă la prezentul raport. 
 
  

 
       Director Executiv,                            Întocmit , 
    Delia CIUCĂ                       insp. Dragoş SURDU 
 

                                                                                                  
 
                                                                                                        
                                                                                                 
 

 



                                             Anexă la raport  

 

  
                                                       
                                                                                                          
                                                                                                                     
 ACT ADITIONAL NR. _____/____________ 
 
La contractul de mandat incheiat cu dl.Bonescu Adrian 
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al 
S.C. Compania de Apa Oltenia  
 
 
  
PARTILE CONTRACTANTE: 
 

1.  ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. 
cu sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin  d-na Cretu Cristina Madalina, re-
prezentant in AGA al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în calitate de MANDANT, 
conform HCL Nr. 115/29.09.2016 
 
şi 
   

2.   Dl. BONESCU ADRIAN, cu domiciliul în_________________________________________  , 
C.N.P._____________,  posesor C.I.seria________, nr.____________   , eliberat de__________   
la data de______________, de profesie___________, în calitate de MANDATAR,    

 
Tinand cont de: 
- prevederile Hotararii AGA nr._______din_____________. 

      - dispozitiile art. 1401 din din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulter-
ioare si prevederile art. 12 pct. 12.2 lit. “c” din Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Ol-
tenia SA.  

 . 
 

Avand in vedere ca, potrivit Hotararii AGA nr.____/______2019, dl. Bonescu Adrian, administrator 
neexecutiv, va  indeplini si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, partile mai sus 
mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care au 
stabilit modificarea (in sensul completarii cu notiunea de presedinte al Consiliului de Administratie) a 
urmatoarelor clauze ale contractului de mandat: art. 3 ali. (1), art. 4, art. 5 si art. 20 alin. (1), astfel incat 
acestea vor avea urmatorul continut: 

 
Art. 1 – Se modifica art. 3 (1) , Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI si va avea urmatorul 
continut:    
 

 Art. 3 (1)  Exercitarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către dl.Bonescu Adrian a 
atribuţiilor de administrare a societăţii S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozitiilor 
art. 142 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi a Hotărârii AGA nr. 
9/29.11.2017 În exercitarea atribuţiilor menţionate anterior, mandatarul va îndeplini funcţia de ADMIN-
ISTRATOR NEEXECUTIV/ PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE. 
 
Art. 2 – Se  modifica art. 4 Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI si va avea urmatorul continut:    
  
 Art. 4. Dl. Bonescu Adrian, în calitate de Administrator Neexecutiv / Presedinte al Consiliului de Ad-
ministatie al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor 



aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor 
exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administraţie sau AGA, în condiţii de 
eficienţă.  
 
 
Art. 3 – Se modifica art. 5 Capitolul IV DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI si va 
avea urmatorul continut: 
 
 Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuţiilor de conducere a S.C. 
COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcţiei de ADMINISTRATOR NEEXECUTIV / 
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, cu loialitate, competenţa profesională şi 
maximul de diligenţă, în interesul exclusiv al societăţii. 
 

 Art. 4 – Se  modifica art 20 alin. (1)  Capitolul VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR si va 
avea urmatorul continut:    
 
 Art. 20. (1) Dl.Bonescu Adrian, în calitate de Administrator Neexecutiv/ Presedinte al Consiliului de 
Administratie al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor 
aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor 
exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administraţie sau AGA, în condiţii de 
eficienţă.  
 
Art. 5 -  Celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate. 
 
Art. 6 - Prezentul act aditional a fost incheiat astazi___________in 2 exemplare originale, prevederile 
sale aplicandu-se, conform hotararii AGA nr.___________, incepand cu data de____________.  
 

 

 
 
               MANDANT,                                                                               MANDATAR, 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 
Nr. 107126/13.06.2019 
   
 
                                                                 RAPORT DE AVIZARE  
   

 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.104620/10.06.2019, precum şi Raportul 
nr.104621/10.06.2019  al Direcţiei Servicii Publice, prin care se supune spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei de Apă 
Oltenia S.A.pentru a vota numirea dlui Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în 
funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ 
OLTENIA S.A. şi pentru a semna actul adiţional la contractul de mandat al dlui.Bonescu 
Adrian. 
 - În temeiul prevederilor art.125 alin.1 şi alin.2 şi art.1401 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii 
Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor 
prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, precum şi prevederilor 
art.12 pct.12.2 litera c din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; 
       - În conformitate cu prevederile Legii nr.514/2003, privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier juridic. 
 
 

     AVIZĂM FAVORABIL 
 

  
  Raportul nr.104621/10.06.2019 al Direcţiei Servicii Publice, prin care se supune 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor 
Companiei de Apă Oltenia S.A.pentru a vota numirea dlui Bonescu Adrian, 
administrator neexecutiv, în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. 
COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. şi pentru a semna actul adiţional la contractul de 
mandat al dlui. Bonescu Adrian, anexă la raport. 
 
 
    Director Executiv,           Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                       cons. jur. Mădălina Decă 
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