
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 

29.11.2017 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
23.11.2017. 
           Având în vedere raportul nr.163560/2017 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 29.11.2017; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa 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 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 
29.11.2017,ora 13.00, următoarele: 

a) numirea administratorilor propuşi  de către Comisia de Selecţie a autorităţii 
publice tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 

b) forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum si 
remuneraţia fixă a administratorilor în cuantum de 2974 lei/brut; 

c) semnarea contractului de mandat se va face de către membrul Adunării 
Generale a Acţionarilor desemnat de către aceasta şi, pe cale de consecintă, se 
mandatează dna. Creţu Cristina Mădălina să propună şi să voteze 
reprezentantul Municipiului Craiova pentru a semna contractele de mandat cu 
membrii Consiliului de administraţie; 



   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA     

HOTĂRÂREA NR.485 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – 
dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară 

a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.08.2013 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
29.08.2013.  
 Având în vedere raportul nr.126444/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.08.2013 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.218, 219, 220, 221 şi 222/2013;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale şi art.1609, alin. 1, Cod Civil; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012  prin care 
s-a aprobat desemnarea drei. Peţa Eliza 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  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 
– dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.08.2013, 
următoarea ordine de zi: 
a. desemnarea membrilor şi a preşedintelui Consiliului de Administraţie al 

S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice; 

b. stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dra. Peţa Eliza Mădălina 
şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 
               Pavel BADEA     Nicoleta MIULESCU 

 



d) indicatorii de performanţă propuşi de autoritatea publică tutelară astfel cum au 
reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie. 

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător a   
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.485/2013. 

Art.3.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 Monitorizarea           APROBAT, 
Serviciilor de Utilitate Publică              PRIMAR 
Nr.163560/  .2017                                                 Mihail GENOIU 

 
 
 
 

                                                                                                       Avizat,  

                                                                                                   Viceprimar 

                                                                                                  Stelian Bărăgan 
 
 
 
 

RAPORT, 
 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 321/2017 s-a   aprobat 
împuternicirea 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., din data de 31.08.2017,ora 15,00,  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 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”, semnarea 
contractelor de mandat încheiate cu noii membri ai Consiliului de Administraţie al 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. și stabilirea remuneraţiei (remuneraţia fixă lunară şi 
componenta variabilă) pentru administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., la nivelul remuneraţiei administratorilor în funcţie.  
 În conformitate cu prevederile art. 27 alin.3 din Legea nr.51/2006, privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract 
de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de 
autoritate tutelară se exercită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, în numele şi 
pe seama unităţilor administrativ-teritoriale. 
 În exercitarea competențelor stabilite de Legea nr. 51/2006, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 9/2017 a 
declanșat procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație al S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A. 
 Astfel prin Contractul de Prestări Servicii nr. 1370/2017 a fost desemnat în calitate 
de prestator, Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia, să efectueze selecția membrilor 
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consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. şi să stabilească 
remunerația fixă a membrilor consiliului de administrație. 
 Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, 
au fost stabiliţi de către autoritatea tutelară, respectiv Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, astfel cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor consiliului 
de administraţie. 
 În perioada 23.08.2017 – 06.11.2017 membrii comisiei de selecție asistată de 
expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane a procedat la elaborarea 
Planului de Selecție – Componentă integrală a anunțului pentru depunerea candidaturilor, la 
evaluarea dosarelor de candidatură, a CV-urilor și declarațiilor de intenție, a derulat 
interviuri cu fiecare candidat în parte întocmind ulterior Raportul Final pentru numirile 
membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
 Autoritatea tutelară, în spetă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în 
procedura de selecţie, a avut în vedere şi dispoziţiile art.28 alin.5 din O.U.G. nr. 109/2011, 
privind guvernaşa corporativă a intreprinderilor publice, ce statueaza faptul că în cazul 
consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), 
nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de 
personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii 
publice. 
 Pe cale de consecinţă, procedura de selecţie respectă dispoziţiile legale cu privire la 
selecţia membrilor din rândul funcţionarilor publici. 
 Potrivit părevederilor H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodoologice 
de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernaţa corporativă a 
întreprinderilor publice, Anexa nr.1b, pct.1, Elemente obligatorii ale contractului de 
mandat: în cazul contractelor de mandat ale administratorului societăţii, părţile sunt 
adunarea generală a acţionarilor, prin reprezentant desemnat de către aceasta, pe de o 
parte, şi administratorul, pe de altă parte. 
 În conformitate cu prevederile art. 44 din H.G. nr.722/2016, privind Normele 
metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 
candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, 
precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Comisia 
de Selecție înaintează, prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova 
sub nr. 392/2017, în vederea mandatării reprezentantului Consiliului Local în adunarea 
generală a acţionarilor, Raportul Final al procedurii propunerea de membri în consiliu de 
administrație, în următoarea componență:
 1. Marian Ghencioiu 
 2.Ionuț Cosmin Pîrvulescu 
 3.Adrian Bonescu 
 4.Paul Alin Dragu 
 5.Silviu Ionel Dumitru 
 În considerarea celor prezentate mai sus și ca urmare a parcurgerii tuturor etapelor 
din cadrul procesului de recrutare și selecție și a clasificării candidaților, conform 
rezultatelor obținute de fiecare candidat în parte, în urma evaluării în matricea consiliului și 
în fișa de interviu a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie 
îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului de administrație, individual și colectiv, 
împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale candidaților implicați,  
Comisia de selecție , asistată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor 
umane a înaintat acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. această listă, în vederea 
numirii membrilor în consiliul de administrație. 
 În stabilirea punctajului consolidat final care stă la baza clasamentului final expertul 
independent a plecat de la cele două punctaje, cel al expertului și cel al comisiei de selecție 



precum și de la filtrarea criteriilor în funcție de caracterul obligatoriu sau opțional derivat 
din imperativele impuse de scrisoarea de așteptări a Autorității Tutelare. 
 Prin adresa 761/22.11.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
166861/22.11.2017, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia transmite  
recomandarea de nominalizare finală privind numirea membrilor în Consiliul de 
Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia şi anexa la proiectul contractului de mandat 
care cuprinde Indicatorii de performanţă ai managementului operatorului propusi pentru 
aprobare 
 Având în vedere faptul că din rândul membrilor selectați pentru a face parte din 
consiliul de administrație al S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A. fac parte și 2 funcționari 
publici, în conformitate cu prevederile art. 28, alin.5 din O.U.G. nr. 109/2011, privind 
guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum, și faptul că dl. Ionut Cosmin Pîrvulescu i-a fost încetat contractul de muncă cu 
acordul părților în data de 14.11.2017, și și-a pierdut astfel calitatea de funcționar public, se 
impune modificarea Raportului Final, în sensul înlocuirii d-lui Ionut Cosmin Pîrvulescu cu 
dl. Barbarasă Gheorghe, potrivit punctajului obținut în cadrul procesului de recrutare.    
 Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA este format din 7 
administratori neexecutivi, membrii in Consiliul de Administratie. 
 Prin adresa nr. 22128/2017 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova 
sub nr. 362/2017, Consiliul de |Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. solicită 
madatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în 
Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din 29.11.2017 
ora 13.00 , următoarele materiale aflate pe ordinea de zi: 

1. Numirea a cinci adminstratori neexecutivi in Consiliul de Administratie al Companiei de 
Apa Oltenia SA., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare.   

2. Încheierea contractelor de mandat pentru cei cinci administratori neexcutivi numiti in 
conformitate cu prevedrile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.  

3. Încheierea actelor aditionale la contractele de mandat ale celor doi administrator 
neexecutivi ai Consiliului de Administratie in functie, respectiv Dinca Aurel si Ilie 
Virgil Daniel, prin care clauzele contractelor de mandat ale celor doi administrator 
neexecutivi sa fie modificate astfel incat sa contina aceleasi clauze cu contractele de 
mandate ale celor 5 (cinci) administrator numiti conform OUG 109/2011.   

4. Stabilirea remuneratiei celor 7 (cinci) administratori neexecutivi ai Companiei de Apa 
Oltenia SA respectiv indemnizatia fixa lunara si componenta variabila.  

5. Împuternicirea d-nei Cretu Cristina Madalina în calitate de reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova pentru a semna contractele de mandat cu cei 5 (cinci) 
administratori neexecutivi numiti in conformitate cu OUG  109/2011 si  actele 
aditionale incheiate la contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi in 
functie.    

 Față de cele menționate mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și            
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova           
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. din data de 29.11.2017, următoarele puncte de pe ordinea de zi: 
• numirea administratorilor propuşi  de către Comisia de Selecţie a autorităţii tutelare, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 
• forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum si 

remuneraţia fixă a administratorilor în cuantum de 2974 lei/brut; 
• semnarea contractului de mandat se va face de către membrul Adunării Generale a 

Acţionarilor desemnat de către aceasta şi, pe cale de consecintă, se mandatează dna. 



Creţu Cristina Mădălina să propună şi să voteze reprezentantul Municipiului Craiova 
pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de administraţie; 

• se aprobă indicatorii de performanţă propuşi de autoritatea tutelară astfel cum au reieşit 
din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie; 

• modificarea în mod corespunzător a prevederilor H.C. L. nr.485/29.08.2013 
 

 Director Executiv,     Director Exectuiv Adjunct , 
    Delia CIUCĂ             Alin GLĂVAN 
 

 
 
     Vizat de legalitate,     Întocmit, 
 cons.Jr. Nicoleta Bedelici    insp. Dragoș SURDU 
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