
 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                           PROIECT 
 
 

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să 
voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 

„Oltenia” S.A., din data de 04.08.2020, ordinea de zi 
                     
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
30.07.2020. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.94208/2020, raportul nr.96459/2020 al 
Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.97918/2020 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 Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 04.08.2020, ordinea de zi; 
          În conformitate cu prevederile art.125 alin.1 şi 2 din Legea nr.31/1990, republicată, 
privind societăţile comerciale şi Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat, pe anul 2020,  
          În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.1, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă 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 
04.08.2020, ordinea de zi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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,  SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 
                                   

 
 



   

 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                           
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 94208/02.07.2020 
 

                                                                         Se aprobă 

                                                                           Primar, 

                                                                               Mihail GENOIU 

 

 

                                                                                                           AVIZAT                                             
                 Administrator Public,                                         

                  Cosmin DURLE 

 

 
 
 
 
 

Referat de aprobare privind 

mandarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a 

vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă 

Oltenia S.A. 

 
   
 
 Prin adresa nr. 12414/01.07.2020, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 217/01.07.2020, 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. 07/04.06.2020 a Consiliului de Administraţie pentru data de 04.08.2020, ora 

11.00, având pe ordinea de zi: 
  Înfiintarea  urmatoarelor puncte de lucru ale Companiei de Apa Oltenia SA si 

anume:  
α) Staţia de Epurare Bechet, cu sediul în  orasul Bechet, T46, parcelele de la 72 la 

85 zona Cot, judetul Dolj, având ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea 
apelor uzate – cod CAEN 3700”.   

β) Staţia de Epurare Barca, cu sediul in comuna Bârca, str. Aleea Parcului nr. 2B, 
judetul Dolj, avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – 
cod CAEN 3700”.   

χ) Staţia de Epurare Carpen, cu sediul in comuna Carpen, sat Carpen, T 56, pacela 
P 5a, judetul Dolj avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea apelor 
uzate – cod CAEN 3700”.  

δ) Staţia de Epurare Cleanov, cu sediul in comuna Carpen sat Cleanov,T 56, 
parcela P81, judetul Dolj, avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea 
apelor uzate – cod CAEN 3700”.   

  



   

 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 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. 
  Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate precum şi  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 04.08.2020, ora 11.00 
          
 
 

 
 

 
 

Director Executiv,  Director Executiv Adjunct 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

 
 
 

 
 Întocmit 
 insp. Dragos SURDU 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE    

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      

Serviciilor de Utilitate Publică      

Nr.   96459  /07.07 .2020     

 

 

                                                                                  SE APROBA 

                                                                            PRIMAR, 

                                                                            Mihail GENOIU 
 

 

                                                                                                            AVIZAT                                             
          ADMINISTRATOR PUBLIC                                     

                 COSMIN DURLE 
 
                                                   

                                                                     RAPORT 

  privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 

pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei de Apă 
Oltenia S.A 

 

 

 

 Prin adresa nr. 12414/01.07.2020, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 217/01.07.2020, 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. 07/04.06.2020 a Consiliului de Administraţie pentru data de 04.08.2020, ora 
11.00, având pe ordinea de zi: 
 Înfiintarea  urmatoarelor puncte de lucru ale Companiei de Apa Oltenia SA si 
anume:  
- Statia de Epurare Bechet, cu sediul in  orasul Bechet, T46, parcelele de la 72 la 85 

zona Cot, judetul Dolj, avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – 

cod CAEN 3700”.   

- Statia de Epurare Barca, cu sediul in comuna Barca, str. Aleea Parcului nr. 2B, 

judetul Dolj, avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod 

CAEN 3700”.   

- Statia de Epurare Carpen, cu sediul in comuna Carpen, sat Carpen, T 56, pacela P 
5a, judetul Dolj avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod 

CAEN 3700”. - 

- Statia de Epurare Cleanov, cu sediul in comuna Carpen sat Cleanov,T 56, parcela 

P81, judetul Dolj, avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod 

CAEN 3700”.   
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 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 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 Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 217/27.09.2018 s-a aprobat includerea 
în domeniul public al Judetului Dolj a bunurilor realizate în cadrul proiectului  “Extinderea si 
modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj” , finantat prin POS Mediu 
2007 – 2013, avand datele de identificre prevazute în Anexa nr. 1 ce face parte din aceasta 
hotarare si totodata s-a aprobat si concesionarea bunurile mentionate in Anexa 1 la aceasta 
hotarare către S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în baza contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, în vederea prestării acestor 
servicii la nivelul judetului Dolj.  

                    Anexă nr. 1 a H. C.J. Dolj nr. 217/27.09.2018, conține Lista bunurilor proprietate publica 
a judetului Dolj aferenta serviciilor si care sunt concesionate operatorului pe durata 
Contractului de Delegarea Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare 
între acestea regasindu-se la punctul 19 din Anexa nr. 1 Statia de Epurare Bechet cu 
urmatorul amplasament: tarlaua T 46, parcelele de la nr. 72 la 85 zona Cot. 
      S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., a preluat  Statia de Epurare Bechet si asigura 
exploatarea si întretinerea acesteia fiind necesară înfiintarea unui punct de lucru al 
Companiei de Apă Oltenia, în vederea autorizării activitații desfășurate la această stație de 
epurare. 
        Operatorul regional depune în acest sens Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 
217/27.09.2018 si protocolul de predare-primire a investitiei realizate in cadrul proiectelor 
finantate prin POS Mediu 2007 – 2013 “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si 
apa uzata in judetul Dolj. 

     Referitor  la înființarea punctului de lucru la Statia de Epurare Bârca, S.C. Compania de 
Apa Oltenia S.A., împreună  cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia (ADI 
Oltenia) și Comuna Bârca, în data de 24.08.2016 au încheiat protocolul de predare – preluare 
si procesul-verbal de predare – preluare a bunurilor necesare realizarii serviiilor de alimentare 
cu apă și de canalizare la nivelul comunei Bârca, în conformitate cu prevederile contractului 
de delegare a gestiunii serviciilor, încheiat între autoritatea delegantă si operatorul regional.  
      S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., conform protocolului de predare-preluare, a început 
prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Bârca cu data de 
24.08.2016, asigurând exploatarea si întreținerea sistemului de alimentare cu apă si de 
canalizare preluat, inclusiv a Stației de Epurare aferentă sistemului de canalizare de la Bârca.  
         În vederea autorizării activitații Stației de Epurare Bârca este necesara înfiintarea unui 
punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia S.A., Stația de Epurare Bârca fiind amplasata, 
conform adeverintei nr. 3468/18.06.2020, pe str. Aleea Parcului nr. 2B.   
      Operatorul regional depune în acest sens protocolul de predare primire din 24.08.2016, 
procesul-verbal de predare primire din 24.08.2016 si adeverinta nr. 3468/18.06.2020. 
   Referitor  la înființarea punctelor  de lucru la Stația de Epurare Carpen si Stația de 
Epurare Cleanov, S.C. Compania de Apa Oltenia SA, împreună cu Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Oltenia (ADI Oltenia) si Comuna Carpen prin primar, în data de 24.08.2016 
au încheiat protocolul de predare – preluare si procesul-verbal de predare – preluare a  



 
bunurilor necesare realizării serviiilor de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul 
comunei Carpen, satele Carpen si Cleanov, în conformitate cu prevederile contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor încheiat între autoritatea deleganta si operatorul regional.  
      Operatorul regional, conform protocolului de predare-preluare, a început prestarea 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Carpen cu data de 24.08.2016, 
asigurând exploatarea si întreținerea sistemului de alimentare cu apă si de canalizare preluat, 
inclusiv a Stației de Epurare Carpen si a Stației de Epurare Cleanov, aferente sistemului de 
canalizare al comunei Carpen.  
         În vederea autorizării activității desfășurate la cele doua stații de epurare, menționate 
mai sus, este necesară înființarea unor puncte de lucru ale  S.C. Companiei de Apă Oltenia 
S.A., la cele doua statii, Statia de Epurare Carpen fiind amplasata în comuna Carpen, satul 
Carpen, tarlaua T56, parcela P5a, iar Statia de Epurare Cleanov fiind amplasată în comuna 
Carpen, satul Cleanov, tarlaua T56, parcela P81, în conformitate cu datele menționate în 
adeverința nr. 2383/16.06.2020.   
        În acest sens S.C. Compania de Apă Oltenia depune protocolul de predare primire din 
24.08.2016, procesul-verbal de predare primire din 24.08.2016 si adeverința nr. 
2383/16.06.2020. 
 În vederea înregistrarii mențiunilor privind înfiintarea sau desfiintarea de sedii 
secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenţii, reprezentante, etc) art. 43 
alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990 , republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare este necesara si hotarărea adunării generale a acţionarilor. 
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990 
republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile 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 să voteze în Adunarea Generală 
Extraordinară a Actionarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 04.08.2020, ora 
11.00, având următoarea ordine de zi: 
Înfiintarea  urmatoarelor puncte de lucru ale Companiei de Apa Oltenia SA si anume:  
- Statia de Epurare Bechet, cu sediul in  orasul Bechet, T46, parcelele de la 72 la 85 

zona Cot, judetul Dolj, avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – 

cod CAEN 3700”.   

- Statia de Epurare Barca, cu sediul in comuna Barca, str. Aleea Parcului nr. 2B, 

judetul Dolj, avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod 

CAEN 3700”.   

- Statia de Epurare Carpen, cu sediul in comuna Carpen, sat Carpen, T 56, pacela P 

5a, judetul Dolj avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod 

CAEN 3700”. - 
- Statia de Epurare Cleanov, cu sediul in comuna Carpen sat Cleanov,T 56, parcela 

P81, judetul Dolj, avand ca obiect de  activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod 

CAEN 3700”.   
          
  
 

DIRECTOR EXECUTIV,  

Delia CIUCĂ Întocmit, 
insp. Dragoş SURDU 

  
  

 
  



  
                                                

              



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA NR.______/2020 

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR  
S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. 

 
 

ORDINEA DE ZI 
04.08.2020 

 

 

 Înființarea  următoarelor puncte de lucru ale Companiei de Apă 
„Oltenia” S.A.:  

 - Stația de Epurare Bechet, cu sediul în orașul Bechet, T46, 

parcelele de la 72 la 85 zona Cot, județul Dolj, având ca obiect de  activitate 

„Colectarea și tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.   

 - Stația de Epurare Bârca, cu sediul în comuna Bârca, str. Aleea 

Parcului nr.2B, județul Dolj, având ca obiect de activitate „Colectarea și 

tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.   

 - Stația de Epurare Carpen, cu sediul în comuna Carpen, sat Carpen, 

T 56, pacela P 5a, județul Dolj având ca obiect de  activitate „Colectarea și 

tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.  

 - Stația de Epurare Cleanov, cu sediul în comuna Carpen, sat 

Cleanov, T 56, parcela P81, județul Dolj, având ca obiect de activitate 

„Colectarea și tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.   

          

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.97918/09.07.2020                 

                            RAPORT DE AVIZARE 

        Având in vedere:  

      -Referatul de aprobare nr.94208/02.07.2020 al Directiei Servicii Publice -Serviciul 

Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica ; 

       -Raportul de specialitate nr.96459/07.07.2020  al Directiei Servicii Publice -Serviciul 

Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica privind  mandatarea 

doamnei Cristina Madalina Cretu sa voteze in Adunarea Generala  Extraordinara a 

Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. din data de 04.08.2020, ora 11, urmatoarea 

ordine de zi: infiintarea urmatoarelor puncte de lucru ale Companiei de Apa Oltenia S.A. si 

anume: 

            1.Statia de Epurare Bechet , cu sediul in orasul Bechet, T46, parcelele de la 27 la 

85, zona Cot, judetul Dolj, avand ca obiect de activitate ,, Colectarea si tratarea apelor 

uzate -cod CAEN 3700,,  

  2. Statia de Epurare Barca, cu sediul in comuna Barca, str.Aleea Parcului , nr.2B, 

judetul Dolj,  avand ca obiect de activitate ,, Colectarea si tratarea apelor uzate -cod CAEN 

3700,, 

 3.Statia de Epurare Carpen , cu sediul in comuna Carpen, sat.Carpen, T56, parcela 

P5a, judetul Dolj ,avand ca obiect de activitate ,, Colectarea si tratarea apelor uzate -cod 

CAEN 3700,, 

 4.Statia de Epurare Cleanov, cu sediul in comuna Carpen sat Cleanov, T56, parcela 

P81, judetul Dolj,avand ca obiect de activitate ,, Colectarea si tratarea apelor uzate -cod 

CAEN 3700,, 

        -OUG 57/2019  privind Codul administrativ ; 

        -Legea societatilor  nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                 -Legea nr.51/2006, republicata privind Serviciile comunitare de utilitati publice ; 

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

juridic, 

                      AVIZAM FAVORABIL 

        

      propunerea  Directiei Servicii Publice -Serviciul Administrarea si Monitorizarea  

Serviciilor de Utilitate Publica privind  mandatarea doamnei Cristina Madalina Cretu sa 

voteze in Adunarea Generala  Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. 

din data de 04.08.2020, ora 11, urmatoarea ordine de zi: infiintarea urmatoarelor puncte de 

lucru ale Companiei de Apa Oltenia S.A. si anume: 



            1.Statia de Epurare Bechet , cu sediul in orasul Bechet, T46, parcelele de la 27 la 

85, zona Cot, judetul Dolj, avand ca obiect de activitate ,, Colectarea si tratarea apelor 

uzate -cod CAEN 3700,,  

    2. Statia de Epurare Barca, cu sediul in comuna Barca, str.Aleea Parcului , nr.2B, 

judetul Dolj,  avand ca obiect de activitate ,, Colectarea si tratarea apelor uzate -cod CAEN 

3700,, 

   3.Statia de Epurare Carpen , cu sediul in comuna Carpen, sat.Carpen, T56, parcela 

P5a, judetul Dolj ,avand ca obiect de activitate ,, Colectarea si tratarea apelor uzate -cod 

CAEN 3700,, 

  4.Statia de Epurare Cleanov, cu sediul in comuna Carpen sat Cleanov, T56, parcela 

P81, judetul Dolj,avand ca obiect de activitate ,, Colectarea si tratarea apelor uzate -cod 

CAEN 3700,, 

 

 

 

 

Director Executiv      Intocmit           
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