
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                           PROIECT 
 

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea 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 

31.10.2017 
 

 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
26.10.2017. 
           Având în vedere raportul nr.146143/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară, prin care se propune mandatarea 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 
31.10.2017; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale; 
          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 mandatarea 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 31.10.2017,ora 
12,00, ordinea de zi privind aprobarea rectificării bugetului de venituri  și cheltuieli 
al S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A., pe anul 2017. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu 
poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., se mandatează dl.Glăvan Alin, în calitate de 
membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina şi dl.Glăvan Alin vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            
 
 

           INIŢIATOR,               AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

                 PT. SECRETAR,   
                Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                          
SERVICIUL BUGET                         Se aprobă                      
NR. 147096/17.10.2017                                                                             PRIMAR,                                                                                 
                                                                                                                    Mihail Genoiu                                   
 
          

                 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 pentru a vota ordinea de zi 
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli   

al COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA pe anul 2017 
 
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, din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 

ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în 

baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare general, respectiv alin. 2, 

acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi 

reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor 

persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.  
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Prin adresa nr. 21127/05.10.2017, 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 

31.10.2017, ora 12.00, la sediul societăţii din Craiova, Str. Brestei, Nr. 133, având pe 

ordinea de zi analiza şi aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Companiei de Apă Oltenia S.A. pe anul 2017, potrivit Notei de Fundamentare şi 

Anexelor ataşate la prezentul raport.  

Propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 10, 

alin. 2 din OG 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 şi O.M.F. nr. 

20/07.01.2016, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 

De asemenea, propunerea de rectificare a fost elaborată în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 6/2017, Legea Bugetului de Stat pe anul 2017, referitor la 

majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul prevăzut în ultimul buget de 

venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, conform art. 59 alin (7) 

“Prevederile alin. (1)-(6) nu se aplică operatorilor economici care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

       a) nu au înregistrat în ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute; 

       b) s-au încadrat în nivelul plăţilor restante aprobate prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli al anului 2016; 

        c) nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute.” 

 Referitor la aplicarea art.59 alin. (7) din Legea Bugetului de Stat pe anul 2017, 

menționăm faptul că: 

a) În ultimii 2 ani consecutivi, Compania de Apă Oltenia S.A. a înregistrat profit, 

b) Compania nu a înregistrat plăți restante în anul 2016, 

c) Compania nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute. 
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În conformitate cu documentaţia depusă (notă de fundamentare şi anexe), 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei de Apă Oltenia 

S.A. se face prin suplimentarea veniturilor totale cu suma de 4.621 mii lei, de la valoarea 

de 101.293 mii lei la valoarea de 105.914 mii lei, astfel:  

- Au fost rectificate în plus veniturile din prestări servicii, cu suma 5.527 mii lei, în 

baza realizării efective la 30.06.2017 și a datelor existente până la 31.08.2017 ca 

urmare a faptului că, în anul 2017 deși se înregistrează cantități cu mult mai mici 

de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare și facturată către utilizatorii 

persoane juridice, prin punerea în funcțiune de noi rețele de apă și canalizare 

producția fizică la apă potabilă a crescut cu circa 100.000 mc pe lună, de 

asemenea s-a luat în considerare influența majorării de tarife începând cu 

01.07.2017, conform cu avizul ANRSC; 

- Se rectifică în plus poziția ”venituri din chirii” în baza realizărilor efective la 

30.06.2017 și a datelor din contabilitate până la 31.08.2017 cu suma de 4 mii lei; 

- Se rectifică în minus poziția ”alte venituri” în baza realizărilor efective la 

30.06.2017 și a datelor din contabilitate până la 31.08.2017 cu suma de 39 mii lei; 

- Se rectifică în minus poziția ”venituri din producția de imobilizări” în baza 

realizărilor efective la 30.06.2017  și a datelor din contabilitate până la 31.08.2017 

cu suma de 960 mii lei, ca urmare a faptului că s-au realizat investiții din fonduri 

proprii cu personalul companiei, iar după realizarea efectivă a lucrărilor de 

investiții cu forțe proprii se constată economii față de costurile prevăzute inițial;   

- Se rectifică în plus poziția ”venituri din penalități”, ca urmare a datelor existente 

în trimestrele I și II, respectiv un nivel efectiv realizat în trim I 729 mii lei și trim. II 

558 mii lei, observându-se și evoluția gradului de colectare la circa 94%, pe lunile 

iulie și august față de producția facturată în iunie și iulie; 

- Se estimează o ușoară creștere cu 31 mii lei a veniturilor financiare în baza datelor 

din contabilitate, ca urmare a dobânzilor obținute la depozitele la termen; 
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- Se rectifică în minus poziția ”alte venituri financiare” cu suma de 29 mii lei, 

acestea constând în special din discounturi financiare și diferențe de curs 

favorabile. 

Cheltuielile totale se rectifică prin diminuarea cu suma de 609 mii lei, de la 

prevederea inițială 96.928 mii lei, la valoarea de 96.319 mii lei, astfel: 

- În vederea încadrării în indicatorii prevăzuți în contractele de management și de 

mandat, în Contractul de Delegare și în contractul cu BERD, au fost diminuate 

cheltuieile cu materialele cu circa 6%, deoarece analiza acestora la 30.06.2017 și 

în anul precedent 2016, precum și pe baza datelor din contabilitate până la 

31.08.2017, arată că nivelul acestora a fost dimensionat inițial peste necesitățile 

reale ale Companiei, astfel încât o prevedere bugetară mai mică nu va avea 

influențe negative asupra activității. Astfel, au fost diminuate cheltuielile cu 

obiecte de inventar, (mobilier, echipament de lucru, scule, dispozitive), cu suma 

981 mii lei,  care inițial au fost estimate la un nivel mai ridicat, dar care pe 

parcursul anului fie au fost achiziționate la prețuri mai mici față de estimat, fie nu 

au mai fost considerate absolut necesare. Menționăm că, echipamentul de lucru 

și de protecție precum și sculele, dispozitivele necesare în procesul de producție 

au fost achiziționate astfel încât să acopere nivelul necesar prevăzut de normele 

de protecție a muncii și necesitățile de producție; 

- Au fost diminuate cu suma de 302 mii lei cheltuielile cu energia și apa, în baza 

nivelului înregistrat până la 31.08.2017, fiind realizate economii față de nivelul 

prevăzut anterior ca urmare a obținerii unor prețuri avantajoase la energie 

electrică și a unor măsuri de economisire; 

- A fost suplimentată cu suma 294 mii lei poziția cheltuieli financiare, ca urmare a 

estimării unor dobânzi mai mari de plătit către BERD, datorită creșterii ROBOR 

3M; 

- A fost majorată poziția ”cheltuieli cu salariile” cu suma de 201 mii lei, ca urmare a 

corecțiilor care trebuiesc aduse în sistemul de salarizare și care se negociază în 

această perioadă cu sindicatul reprezentativ, deoarece, în urma majorării 
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salariului minim brut pe economie la 01.02.2017, s-a ajuns la situația în care 

personalul calificat (de exemplu laborant chimist sau laborant biolog, telefonist, 

muncitori calificați la stațiile de apă etc.) să fie salarizați la nivelul minim pe 

economie la fel ca și personalul necalificat (îngrijitor, săpător manual). Totuși, 

nivelul creșterii cu 201 mii lei reprezintă un procent foarte mic (0,6%) față de 

nivelul aprobat, deoarece pe ansamblu, bugetul trebuie să respecte indicatorii de 

performanță stabiliți prin contractele de mandat și de management. A  fost 

diminuată componenta fixă pentru consiliul de administrație cu suma de 52 mii 

lei, ca urmare a estimării acestor costuri până la sfârșitul anului. În mod 

corespunzător se recalculează poziția cheltuieli cu asigurările sociale cu 231 mii 

lei, luându-se în calcul și majorarea vărsămintelor pentru persoane cu handicap 

neîncadrate conform cu OUG 60/ 7.08.2017.  

Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 9.595 mii lei, față de cel 

estimat inițial în sumă de 4.365 mii lei, prin suplimentarea profitului brut cu suma de 

5.230 mii lei.  

În anexa 4 se propune suplimentarea dotărilor cu total 22 mii lei în baza realizării 

efective până la 31.08.2017 și ținând cont de necesarul până la sfârșitul anului, astfel: 

poz 
tip  

achiziŃie 
denumire buc cod cpv 

valoare  
estimată 

[lei] 

valoare 
rectificata 

(lei) 
73 produse Suflante, Turbosuflante 4 42122460-2 100,000 24,800 

79 produse rafturi metalice arhiva 1 45223100-7 0 97,000 

94 produse macara girafă 1 42414100-2 6,000 15,000 

95 produse Mai compactor 3 43315000-4 50,000 41,300 

112 produse 
masina de numarat bancnote cu 
sistem detectie 

1 30132200-5 2,000 1,700 

    
TOTAL RECTIFICARE 
INVESTIȚII FONDURI PROPRII     158,000.00 179,800 

 

Ca sursă de finanțare se modifică prin diminuarea de la poziția ”profit” cu suma 

de 2.000 mii lei şi suplimentarea poziției ”rezerve” cu suma de 2.022 mii lei, ce 

reprezintă profituri realizate în anii anteriori și care au fost repartizate prin hotărâri ale 

Adunării Generale a Acționarilor pentru necesarul de investiții din fonduri proprii. 
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Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, următoarele: 

1. mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina pentru a vota ordinea de zi privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă 

Oltenia S.A. pe anul 2017, potrivit Notei de fundamentare şi anexelor ataşate la 

prezentul raport, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă 

Oltenia S.A. din data de 31.10.2017, ora 12.00. 

2. mandatarea domnului Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală ordinea de zi, în 

cazul în care reprezentantul Consiliului Local Craiova nu poate participa la şedinţa 

Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data 

de 31.10.2017, ora 12.00. 

 

                   Director executiv,            Director executiv adj.,                      Întocmit,  
                        Lucia Ştefan                      Daniela Militaru                 insp. Venus Bobin 
 
 

 
Vizat de legalitate, 

Consilier Juridic Denisa Pîrvu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VB/2 ex 
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