
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                           PROIECT 
 
 

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind 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 

31.08.2017 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
31.08.2017. 
           Având în vedere raportul nr.114092/2017 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune 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 31.08.2017; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice ; 

                        Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 prin care s-
a aprobat desemnarea desemnarea dnei. Creţu Cristina Mădălina, în calitate de 
reprezentant al 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 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova – dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.08.2017,ora 
15,00, următoarele: 
a) desemnarea a cinci administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al 

S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., până la finalizarea procedurii de selecţie 
a administratorilor companiei, dar nu mai mult de 4 ani, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată, din 
lista de persoane propusă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltenia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) semnarea contractelor de mandat încheiate cu noii membri ai Consiliului de 
Administraţie al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 

c) stabilirea remuneraţiei (remuneraţia fixă lunară şi componenta variabilă) 
administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al S.C.Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., la nivelul remuneraţiei administratorilor în funcţie. 



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

ServiciulAdministraţie 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, 
           Mihail GENOIU 

                 PT. SECRETAR,   
                Ovidiu MISCHIANU 

           
 

 
 



                                

 

                                                                                       
   

 

DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  

Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 

Nr. 114092/ _______2017  

 

                                                                                                                                                                 

                                                                             Se aprobă 

                                                                              Primar, 

                                                                    Mihail GENOIU 

 
 

 

RAPORT 
 
 
 Prin H.C.L. nr. 485/2013 a fost mandatat  reprezentantul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de 
Apă Oltenia S.A. din data de 30.08.2013 desemnarea membrilor şi a preşedintelui 
Consiliului de Adminitraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, să 
stabilească remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie al  S.C. Compania de 
Apă Oltenia S.A. şi să semneze contractele de mandat încheiate cu noii membri ai 
Consiliului de Administraţie. 

 Durata mandatului membrilor Consiliului de Administraţie a fost de 4 ani. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 

111542/16.08.2017, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, autoritate tutelară 
a  S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., înaintează Hotărârea nr. 9, prin care se aprobă 
declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al  S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. în aplicarea regulilor de guvernanţă corporativă, 
reglementate de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
avizarea conţinutului proiectului planului de selecţie – componentă iniţială, elaborat de 
asociaţi şi avizarea scrisorii de aşteptări şi Hotărârea nr. 10 cu anexa aferentă acesteia, 
prin care s-a aprobat lista de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora Adunarea 
Generală a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va desemna, potrivit 
prevederilor art. 641, alin. 3-5 din actul normativ sus menţionat. 
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 De asemenea, Hotărârea nr. 10 stipulează că mandatul va intra în vigoare la data 
vacantării posturilor de administrator din cadrul Consiliului de Administraţie al 
Companiei şi îşi va păstra valabilitatea până la finalizarea procedurii de selecţie a 
membrilor Consiliului de Administraţie, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii. 

 În conformitate cu prevederile art. 641, alin 3-5 în caz de vacanţă a unuia sau a mai 
multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin 
autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea 
numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de 
selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acţionarii, inclusiv 
acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală 
a acţionarilor propuneri de candidaţi. 

 Dacă vacanţa prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor 
sub minimul legal, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, 
singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acţionarilor pentru 
completarea numărului de membri ai consiliului de administraţie cu administratori 
provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă. În acest scop acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea 
publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de 
candidaţi. 

 În situaţiile prevăzute mai sus, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea 
prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.  

 Având în vedere că Adunarea Generală Ordinară se ţine fără respectarea 
formalităţilor cerute pentru convocarea ei, precum şi prevederile art. 121 din Legea nr. 
31/1990 privind Societăţile Comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre 
ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, 
fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei. 

 Prin adresa întregistrată la Consiliul Local cu nr. 250/17.08.2017, Consiliul de 
Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în data de 31.08.2017, orele 1500 cu următoarea Ordine de zi: 

− desemnarea a 5 administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al  S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. până la finalizarea procedurii de selecţie a 
administratorilor companiei, dar nu mai mult de 4 luni, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, din lista de persoane propusă de 
ADI Oltenia; 

− încheierea contractelor de mandat pentru cei 5 administratori provizorii; 
− stabilirea remuneraţiei administratorilor provizorii (indemnizaţie fixă lunară şi 

componenta variabilă) la nivelul remuneraţiei administratorilor în funcţie. 
 Prin Horărârea Consiliului Local al Municipiului Craiva nr. 115/2016 a fost 

desemnat ca reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. doamna Cristina Mădălina Creţu. 



                                

 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 Mădălina Creţu să voteze în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data de 31.08.2017, 
orele 1500, următoarele: 

− desemnarea a cinci administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. până la finalizarea procedurii de selecţie a 
administratorilor companiei, dar nu mai mult de 4 luni, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, din lista de persoane propusă de 
ADI Oltenia, potrivit anexei la prezentul raport;  

− împuternicirea să semneze contractele de mandat încheiate cu noii membri ai 
Consiliului de Administraţie al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 

− stabilirea remuneraţiei (remuneraţia fixă lunară şi componenta variabilă) 
administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al S.C.Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., la nivelul remuneraţiei administratorilor în funcţie.  

 
 
 
 
 
 

 
Director Executiv, Director Executiv Adjunct, 

Delia CIUCĂ Alin Glăvan 
 
 
 
 

Vizat de legalitate, 
cons. juridic Nicoleta BEDELICI 

Întocmit, 
inspector Dragoş SURDU  
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