
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                           PROIECT 
 

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

voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019 

 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
31.10.2019. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.174913/2019, raportul nr.176369/2019 
întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.177261/2019 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se 
propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze 
ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile; 
           În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.1, 
art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 

 

                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
07.11.2019, ora 12,30, ordinea de zi cu privire la analiza şi aprobarea modificării 
Actului Constitutiv al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., în sensul completării 
art.5 pct.5.1 „Activităţi secundare” cu Cod CAEN: 4211 „lucrări de construcţii a 
drumurilor şi autostrăzilor”. 

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 GENERAL, 

            Mihail GENOIU      Nicoleta MIULESCU 
                     
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                           
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.    174913  /09.10.2019                                                                       
                                                                                                              Se aprobă, 
                              PRIMAR 
                                                                         Mihail GENOIU 

 
Referat de Aprobare 

privind mandatarea reprezentatului Consiliului Local să voteze in Adunarea Generală 

Extraordinara a Actioanarilor Companiei  de Apă Oltenia S.A. din data de 07.11.2019 

ora 12.30. 
 
 
 Prin adresa nr. 18858/02.10.2019, însoţită de Nota de Fundamentare cu nr. 
18802/01.10.2019, înregistrate la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
313/02.10.2019, Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A.,  în data 
de 07.11.2019, ora 12.30 având pe ordinea de zi aprobarea modificarii Actulul Constitutiv al 
S.C Compania de Apă Oltenia S.A. în sensul completării art. 5 pct. 5.1 Activităţi secudare- 
Cod CAEN: 4211 lucrari de construcții a drumurilor și autostrazilor. 
 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în calitate de operator regional al serviciului de 
alimentare cu apă si de canalizare, execută  lucrari de reparații remedieri, intervenții în caz 
de avarii pe rețelele de alimentare cu apă și de canalizare, iar în urma finalizării acestor 
lucrări este necesară execuția lucrărilor de refacere a sistemelor rutiere și pietonale.     
 Potrivit prevederilor H.C.L. nr. 18/31.01.2013 privind aprobarea Regulamentul   
privind selectarea societătilor comerciale care vor executa lucrari de reparatii drumuri, dupa 
spargere, pe raza Municipiului Craiova , modificat prin H.C.L. 541/26.09.2013 și H.C.L. 
371/29.08.2019, una din condiții ce trebuie îndeplinită în vederea selectării firmelor agreate 
pentru a executa lucrări de refacere a sistemelor rutiere și pietonale este aceea de a avea în 
obiectul de activitate aceste lucrari. 
 Ca urmare este necesară modificarea Actului constitutiv al Companiei în sensul  
completării obiectului de activitate cu codul CAEN 4211 lucrari de construcții a drumurilor 

și autostrăzilor. 
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
împuternicirea doamnei Cristina Madălina Crețu pentru a vota ordinea de zi, în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 07. 11. 
2019, ora 12.30 , cu privire la completarea art. 5 pct. 5.1 respectiv Activităţi secundare din 
Actul Constitutiv al Companiei de Apă Oltenia S.A., acesta urmând să aibă următorul 
conţinut "Cod CAEN : 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor"   

 

Director  Executiv, Director Executiv Adjunct, 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

 
 ÎNTOCMIT, 
 insp. Dragoș SURDU 

 



   

 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE    

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      

Serviciilor de Utilitate Publică      

Nr. 176369/11.10. 2019     

 

                                                                               Se aprobă 

                                                                           Primar, 

                                                                            Mihail GENOIU 
                                                                                                  
               
 
 
            

                                                           Raport de specialitate 

privind mandatarea reprezentatului Consiliului Local să voteze in Adunarea Generală 

Extraordinară a Actioanarilor Companiei  de Apă Oltenia S.A. din data de 07.11.2019 

ora 12.30. 

 

 

 

 

 Prin adresa nr. 18858/02.10.2019, însoţită de Nota de Fundamentare cu nr. 
18802/01.10.2019, înregistrate la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
313/02.10.2019, Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A.,  
în data de 07.11.2019, ora 12.30 având pe ordinea de zi: 
 - Analiza şi  aprobarea modificarii Actulul Constitutiv al S.C Compania de Apă 
Oltenia S.A. în sensul completării art. 5 pct. 5.1 Activităţi secundare- Cod CAEN: 4211 

lucrari de construcții a drumurilor și autostrazilor.       
 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. 
   Avand in vedere prevederile art. 12 pct. 12.3 litera „c” si art. 13 pct. 13.1 din Actul 
Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia S.A., precederilor art. 117 alin.1, art. 113 litera 
„c” din Legea 31/1990 privind societaţile, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare, aprobarea modificării Actului constitutiv este de competenta Adunarii Generale 
Extraordinare. 

 

  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 



 

 

 Potrivit prevederilor art. 136 alin. (2) şi alin. (3) lit. a şi b din Ordonanța de  urgență 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale 
acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă, proiectele de 
hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte 
documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general 
al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale:   

 -  compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în 
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;   

   -  comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii 
avizelor. 
    În conformitate cu prevederile art. 129  alin. 7 lit. n din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind codul administrativ, Consiliul local are atribuţii în ceea ce priveşte serviciile 
comunitare de utilităţi publice de interes local 
    S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în calitate de operator regional al serviciului 
de alimentare cu apă si de canalizare, execută lucrări de reparaţii remedieri, interventii în 
caz de avarii pe reţelele de alimentare cu apă si de canalizare, iar în urma finalizării acestor 
lucrări este necesara execuţia lucrărilor de refacere a sistemelor rutiere si pietonale. 
        Firmele specializate în astfel de lucrări cu care Compania de Apa Oltenia a încheiat 
contracte pentru refacerera sistemelor rutiere si pietonale nu si-au îndeplinit la timp si/ sau 
corespunzator obligaţiile asumate prin aceste contracte, Compania primind în ultimul timp 
foare multe amenzi de la Poliţia Locală Craiova pentru neaducerea la starea iniţiala a 
sistemelor rutiere si pietonale. 
        Potrivit prevederilor H.C.L. nr. 18/31.01.2013 privind aprobarea Regulamentului 
privind selectarea societatilor comerciale care vor executa lucrari de reparatii drumuri, dupa 
spargere, pe raza Municipiului Craiova, modificat prin H.C.L. nr. 541/26.09.2013 si H.C.L. 
nr. 371/29.08.2019, una din condiţii ce trebuiesc îndeplinite în vederea selectarii firmelor  
agreate pentru a executa lucrări de refacere a sistemelor rutiere si pietonale este aceea de a 
avea în obiectul de activitate aceste lucrări. 
          S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., prin adresa nr. 150812/03.09.2019, a depus la 
Primaria Craiova solicitare pentru eliberarea unui Certificat de Agreere în vederea efectuarii 
lucrarilor de refacere a sistemelor pietonale si rutiere în cazul intervenţiilor la reţeaua de 
alimentare cu apă şi de canalizare dar solicitarea a fost respinsă pentru faptul ca societatea  
nu este specializată în lucrări de drumuri neavând în obiectul de activitate astfel de lucrări.  
        Ca urmare este necesara modificarea Actului constitutiv al S.C. Companiei de Apă 
Oltenia S.A., în sensul completarii obiectului de activitate cu codul CAEN : 4211 lucrari de 

constructii a drumurilor si autostrazilor.        
         Consiliul de Administratie al SC Compania de Apă Oltenia SA a avizat propunerea de 
modificare a Actului Constitutiv prin Hotararea nr. 9/25.09.2019 si a inaintat Actul 
Constitutiv modificat catre ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil.  
         Totodata Consiliul de Administratie a convocat Adunarea Generale Extraordinara a 
Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA în data de 07.11.2019 ora 12,30 la sediul 
Companiei din str. Brestei nr. 133 in vederea aprobarii modificarii Actului Constitutiv, 
respective completarea art. 5 pct. 5.1 Activități secundare cu codul CAEN 4211 lucrări de 

constructii a drumurilor si autostrazilor.  
 În sensul celor menţionate mai sus, S.C. Compania de  Apă Oltenia S.A. înaintează 
Nota de Fundamentare, înregistrată sub nr. 18802/01.10.2019. 
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990 
republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136, alin 2 și alin. 3 lit. 
a şi b si art. 129 alin. 7 lit. n  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, 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 07. 11. 
2019, ora 12.30, cu următoarea ordine de zi: 

− Analiza şi  aprobarea modificarii Actulul Constitutiv al S.C Compania de Apă 
Oltenia S.A. în sensul completării art. 5 pct. 5.1 Activităţi secundare- Cod 
CAEN: 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

  
  
 Întocmit, 
 insp. Dragoş SURDU  
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