
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 

31.01.2018 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
31.01.2018. 
           Având în vedere raportul nr.7972/2018 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 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 31.01.2018; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile, 
art.18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 

                       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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dna.Cristina Mădălina Creţu, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor  S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., din data de 31.01.2018, ora 
13.30, ordinea de zi, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotătâre. 

  Art.2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dna.Cristina Mădălina Creţu, să semneze actele adiționale ce urmează a fi încheiate 
la contractele de mandate ale administratorilor, în forma prevăzută în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  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 Servicii Publice, 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 



                                                                                                   
 

 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea           APROBAT, 
Serviciilor de Utilitate Publică              PRIMAR 
Nr. 7972/15.01.2018                                                          Mihail GENOIU 

    
 
 
 

                                                                                                       Avizat,  
                                                                                                   Viceprimar 
                                                                                                  Stelian Bărăgan 

 
 

RAPORT, 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 474/2017 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 29.11.2017, ora 
13,00,  numirea administratorilor propuşi de către Comisia de Selecţie a autorităţii 
publice 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 şi indicatorii de performanţă propuşi de 
autoritatea publică tutelară astfel cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor 
Consiliului de administraţie  
 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, respectiv alin. 2 din Legea 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
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 Prin adresa 26765/21.12.2017 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 05/05.01.2018, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.  solicită 
introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Craiova 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local să voteze în  Adunarea Generala a 
Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 31.01.2018 ora 13.30, următoarele 
materiale aflate pe ordinea de zi: 

         1. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanţă financiari si nefinanciari 
rezultaţi din Planul de administrare al Consiliului de Administraţie al SC Compania 
de Apa Oltenia S.A., pentru perioada 2017 – 2021. 
    2. Stabilirea cuantumului componentei variabile a remuneraţiei si a cuantumului 
daunelor acordate în caz de revocare fara justă cauza pentru administratorii 
neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia S.A., numiti prin Hotararea AGA nr. 
9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, 
Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), în cuantumul prevazut in contractele de mandat 
ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel respectiv:  
-  Componenta variabila: o suma anuală egală cu procentul atingerii indicatorilor de 
performanţă aprobaţi în contractele de mandat, calculată la şase indemnizaţii fixe 
lunare pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanţă. 
-În caz de revocare fara justă cauza administratorul are dreptul la daune reprezentând 
contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare. 
   3.   Majorarea indemnizaţiei fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si Ilie 
Virgil-Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut. 
    4. Încheierea actelor adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor S.C. 
Compania de Apa Oltenia S.A., si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pentru semnarea actelor aditionale.  
  Prin adresa nr 273/05.01.2018 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. transmite 
Nota Justificativă referitoare la convocarea Adunării Generală Ordinare din data de 
31.01.2018 ora 13.30.   
 
     1. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari rezultaţi din Planul de administrare al Consiliului de Administraţie 
al SC Compania de Apa Oltenia S.A., pentru perioada 2017 – 2021. 
 
   Art. 30 din OUG 109/2011, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare 
prevede urmatoarele:   
   (3)În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija 
preşedintelui consiliului de administraţie sau de supraveghere, se convoacă adunarea 
generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă 
financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare. 
       În sedinta din data de 19.12.2017, Consiliul de Administratie al Companiei de 
Apa Oltenia SA a aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2017 – 2021, plan 
ce cuprinde si indicatorii de performanta finnciari si nefinanciari. Precizam ca 
indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de 
administrare al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA 
pentru perioada 2017 – 2021 constituie anexa la contractele de mandat incheiate cu 
administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA.  
 
 



                   Indicatorii de performanţă financiari si nefinanciari cuprinsi în Planul de 
administrare înaintat, propusi a fi aprobati de AGA, constituie anexa la contractele de 
mandat ale celor 5 (cinci) administratori ( Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, 
Barbarasa Gheorghe, Dragu Paul Alin, Bonescu Adrian ), numiti in Consiliul de 
Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA la data de 29.11.2017, conform 
Hotararii AGA 9/29.11.2017. 
      Ceilalţi doi administratori numiţi in Consiliul de Administratie al Companiei de 
Apa Oltenia SA prin Hotararea AGA nr. 6/03.10.2014 ( Dinca Aurel si Ilie Virgil 
Daniel), au alti indicatori de performanţa în contractele de mandat decat cei 
mentionaţi în Planul de administrare si cuprinsi în contractele de mandat ale celor 
cinci administatori numiţi la data de 29.11.2017.   
      Menţionăm deasemenea faptul că indicatorii de performanţă propusi prin  Planul 
de Administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2017 – 2021, vor 
constitui anexă la contractele de mandat ale celor 7 (şapte)  administratori, 
încheiendu-se în acest sens acte adiţionale la contractele de mandat ale acestora. 
 
     2. Stabilirea cuantumului componentei variabile a remuneraţiei si a 
cuantumului daunelor acordate în caz de revocare fara justă cauza pentru 
administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia S.A., numiti prin 
Hotararea AGA nr. 9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, 
Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), în cuantumul 
prevazut in contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dinca 
Aurel si Ilie Virgil Daniel respectiv 6(şase) indemnizaţii fixe lunare: 
        Conform Anexei 1b - Anexa 1 - HG 722/28.09.2016  plata de daune – interese in 
cazul revocarii fara justa cauza si plata unei remuneratii constand intr-o indemnizatie 
fixa si o component variabila reprezinta elemente obligatorii ale contractului de 
mandat.           
        Art. 30 alin (8) din OUG 109/2011, republicata, cu completarile si modificarile 
ulterioare prevede :    
    (8)Administratorii pot fi revocaţi de către adunarea generală a acţionarilor conform 
legii, în condiţiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine 
fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, 
potrivit contractului de mandat.    

     Cei doi administratori numiţi în Consiliul de Administratie al Companiei de 
Apa Oltenia SA prin Hotararea AGA nr. 6/03.10.2014, Dinca Aurel si Ilie Virgil 
Daniel, au în contractele de mandat prevazute urmatoarele clauze cu privire la 
componenta variabila si la despagubirea in cazul revocarii fara justa cauza: 

- Conform art. 3 (1) din contractele de mandate ale celor doi administratori 
componenta variabila consta într-o sumă anuala egala cu procentul atingerii 
indicatorilor de performanţa aprobati în contractul de mandat, calculata la 6 (sase) 
indemnizatii fixe lunare pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanţă. 

-  Conform art. 15 din contractele de mandate ale celor doi administratori, dacă 
revocarea intervine fara justa cauza, administratorul are dreptul la daune 

reprezentand contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare astfel cum 
au fost stabilita la art. 3 din contract.  

     Întrucat în contractele de mandat ale celor cinci administratori numiti prin 
Hotararea AGA nr. 9/29.11.2017 nu a fost prevazut cuantumul componentei variabile 
si nici cuantumul daunelor in cazul revocarii fara justa cauza, propunem completarea 



art. 16 (1) si art. 21 din contractele de mandat ale celor cinci administratori cu 
cuantumul componentei variabile şi cuantumul daunelor în cazul revocarii fară justă 
cauza astfel ca acestea sa fie stabilite la nivelul celor cuprinse în contractele de 
mandat ale celor doi administratori (Dinca Aurel si Ilie Virgil), cele doua articole 
urmând să aibă cu privire la aspectele menţionate urmatorul continut: 

    Art. 16 (1) – (…) o componenta variabila sub forma unei prime în cuantum 
maxim de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, în baza 
hotărârii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanţă 
stabiliţi în anexă la prezentul contract.  

              Art. 21 – AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea 
intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune constând în 
contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare astfel cum au fost stabilita 
la art. 3 din contract.   

   
  3. Majorarea  indemnizaţiei fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si 
Ilie Virgil – Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.    
   
 Prin  H.C.L. 506/2017 a fost mandat reprezentantul Consiliului Local  să 
voteze îm AGA din data de 15.01.2018 următoarele indemnizaţii fixe pentru 
administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA ca urmare a recalcularii 
acestora pentru a fi puse în acord cu noile contribuţii sociale obligatorii datorate 
conform O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
    Având în vedere că la data de 15.01.2018 a intervenit o modificare a 
cuantumului indemnizatiilor fixe ale membrilor Consiliului de Administratie ca 
urmare a faptului ca prin Hotararea AGA nr. 1/15.01.2018 s-a aprobat recalcularea 
indemnizatiilor administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie 
ai S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.,  ca urmare a majorării contribuţiei la 
asigurările de sănătate, contribuţiei la asigurările sociale de sănătate si a scăderii 
impozitului pe venit, astfel încat cu data de 15.01.2018 administratorilor Companiei 
de Apă Oltenia li s-au aprobat urmatoarele indemnizaţii:  

- Pentru Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel s-a aprobat majorarea indemnizatiei de 
la 2402 lei/ brut/ lunar la 2898 lei/ brut/ lunar; 

- Pentru Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu 
Adrian, Dragu Paul Alin s-a aprobat majorarea indemnizatiei de la 2947 lei/ 
brut/ lunar la 3587 lei / brut/ lunar 

   Pe cale de consecinţă, se constată o eroare materială, strecurată la punctul 3 
"Majorarea  indemnizaţiei fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si Ilie 
Virgil – Daniel de la 2402 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut " , în sensul că, 
majorarea indemnizaţiei fixe a administratorilor  nexecutivi Dincă Aurel şi Ilie 
Virgil- Daniel va fi de la 2898 lei/brut/lunar la 3587 lei/brut/lunar şi nu cum în mod 
eronat s-a menţionat, respectiv de la 2402 lei/brut/lunar la 2898 lei/brut/lunar.  
    Având in vedere prevederile art. 37 alin. (5) din OUG 109/2011 potrivit cărora 
indemnizaţia fixă lunară a fiecarui membru al Consiliului de administratie trebuie să 
fie stabilită în mod just, în raport cu îndatoririle specifice, numarul de şedinte, 
criteriile de performanţă, etc si ţinănd cont de faptul ca  atribuţiile administratorilor 
neexecutivi din Consiliul de Administraţie al Companiei de Apa Oltenia S.A., sunt 



aceleaşi, nefiind diferenţiate considerăm ca si remuneraţia acestora, respectiv 
indemnnizatie fixă lunară trebuie sa fie aceiaşi pentru toţi.    
      Ca urmare propunem acordarea indemnizației fixe în sumă lunara/ brută pentru 
cei doi administratori neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia, Dinca Aurel si Ilie 
Virgil Daniel, de la 2898 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut.  
 
4.  Încheierea actelor adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor 
S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., si mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova pentru semnarea actelor adiţionale.  
        
 Având in vedere ca indicatorii de performanţă, remuneraţia (indemnizatia fixa 
si componenta variabilă) căt si despagubirile acordate în caz de revocare fara justă 
cauza sunt caluze ale contracelor de mandat încheiate cu administratorii Companiei 
de Apa Oltenia S.A., ele fiind elemente obligatorii ale contractelor de mandat 
conform HG 722/2017, pentru orice modificare a clauzelor acestora este necesar 
încheierea actelor adiţionale la contractele de mandat cu noile prevederi contractuale. 
   Totodata este necesară mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în calitate de acţionar majoritar al Companiei de Apa Oltenia 
S.A., să semneze actele adiţionale ce urmeaza a fi încheiate la contractele de mandat 
ale administratorilor, în forma prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul raport.  

    Având în vedere cele menționate mai sus, precum şi prevederile O.U.G 
nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, H.G. nr. 
722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi ale 
Ordonanţei de  Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

 - 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 31.01.2018 ora 13.30, ordinea de zi, 
conform anexei nr.1 la prezentul raport. 

  - împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
semneze actele adiţionale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale 
adminstratorilor, în forma prevăzută în anexa nr.2 la prezentul raport;    
 În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova-
doamna Cristina Mădălina Creţu nu poate participa la şedinţa Adunării Generală 
Ordinară a Acționarilor  Companiei de Apă Oltenia S.A., se mandatează domnul 
Glăvan Alin în calitate de membru supleant conform H.C.L. nr. 146/2015, să voteze 
ordinea zi. 
 
 

 Director Executiv,        Director Exectuiv Adjunct , 
    Delia CIUCĂ                      Alin GLĂVAN 
 

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

 



 
Anexă nr.1 la raport. 

 

 
      1. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari 

rezultati din Planul de administrare al Consiliului de Administratie al SC Compania 
de Apa Oltenia SA pentru perioada 2017 – 2021. 
 2. Stabilirea cuantumului componentei variabile a remuneratiei si a cuantumului 
daunelor acordate in caz de revocare fara justa cauza pentru administratorii 
neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA., numiti prin Hotararea AGA nr. 
9/29.11.2017 (Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, 
Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin), in cuantumul prevazut in contractele de mandat 
ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel respectiv:  
-  Componenta variabila: o suma anuala egala cu procentul atingerii indicatorilor de 
performanta aprobati in contractele de mandat, calculata la sase indemnizatii fixe 
lunare pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta 
-In caz de revocare fara justa cauza administratorul are dreptul la daune 
reprezentand contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare. 
 3.   Analiza si aprobarea majorarii indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi 
Dinca Aurel si Ilie Virgil – Daniel de la 2898 lei / lunar/brut la 3587 lei/ lunar/ brut 
 4. Încheierea actelor adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor SC 
Compania de Apa Oltenia SA si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pentru semnarea actelor aditionale.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



                                                                                           Anexa nr. 2 la raport 
 
 ACT ADITIONAL NR. ____/__________2018 
 
La contractul de mandat incheiat cu dl._____________________ 
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al 
S.C. Compania de Apa Oltenia 
  
 
PARTILE CONTRACTANTE: 
 

2.Adunarea Generala a SC Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei 
nr. 133, Judetul Dolj, preprezentata prin d-na Cristina Madalina Cretu, in calitate de 
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova conform HCL Nr. 
215/15.12.2016 

 
Si  

 
3.__________, cu domiciliul in ___________, CNP____________, posesor al 

C.I.____________, eliberat de_____________ la data de 3____________, de 
profesie_____________, in calitate de administrator neexecutiv/ membru in Consiliul 
de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, 

 
Tinand cont de: 
- prevederile art. 30 si art 37 din OUG 109/2011 
- prevederile art. 25 si art. 26 din HG 722/2016 Anexa 2  Normele metodologice pentru 

stabilirea indicatorilorde performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a 
remuneratiei membrilor consiliului de administratie 

- Planul de administrare al Consiliului de Administratie 
  
Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de 

mandat, prin care s-a stabilit  urmatoarele: 
 

        Art. 1 - Pentru activitatea desfasurata, dl.________ va primi o remuneratie compusa dintr-o 
indemnizatie fixa lunara in suma de 3587 lei lunar brut, aprobata prin Hotarare AGA, ce va fi 
platita in data de 14 ale fiecarei luni pentru luna anterioara si, o componenta variabila sub forma 
unei prime in cuantum maxim de 6 indemnizaţii fixe lunare pentru indeplinirea 100% a 
indicatorilor de performanta, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu 
gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa ce face parte integranta 
din prezentul act aditional.  
  
       Art. 2 – In cazul in care revocarea mandatului intervine fara justa cauza mandatarul are 
dreptul la daune constand in contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare.  
 
 
        Art. 3 - Prezentul act aditional a fost incheiat astazi______________in 2 exemplare originale, 
cate un exemplar pentru fiecare parte, si va produce efecte incepand cu data semnarii lui, respectiv 
de la data de________________. 
 
      Art. 3 -  Celelalte prevederi ale contractului de mandat raman neschimbate. 
 
 
 
         MANDANT,                                                                              MANDATAR, 
    

 



                                                ANEXA 
    ACT ADITIONAL NR._____/___________ 

                                                 INCHEIAT LA Contractul de mandat nr.________/_____________ 
 
 

INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPUȘI 
PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT- administratori neexecutivi 

 
 
Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare  
I Indicatori financiari 
1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând 
următoarele elemente: 

− total venituri din exploatare (A); 
− total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca 

interne ) (B); 
− cheltuielile cu amortizarea (C) 
− cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D); 

 
Formula de calcul este următoarea: 
Rata Profit (%) = (A-B+C+D)/A x 100 
Cerință minimă 10%  
Pondere indicator 5% 
2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente: 

− suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma 
neta din activitățile curente plus dobânzile plătite, daca sunt clasificate ca suna neta din 
activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita 
îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate 
din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in 
exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) 
(A) 

− suma rambursărilor din capital si dobânda plătită pentru întreaga datorie financiara datorata 
sau cumulata (B) 

 
Formula de calcul este următoarea: 
Rata de acoperire a serviciului datoriei = A/B 
Cerință minimă: 1,20 
Pondere indicator 5% 
 
3). Rata  Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente: 

− recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții 
pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul 
perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, 
minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri 
ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile 
clienților rău-platnici) (A) 

− totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B) 
 
Formula de calcul este următoarea: 
Rata Minima de Recuperare = A/B x 100 
Cerință minimă: 90% 
Pondere indicator 5% 
4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente: 

− datoria financiara (A) 
− EBITDA (profitul sa pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, 

reducere si alte comisioane sau costuri de finanțare si orice dobândă câștigată, orice 



provizioane pentru impozitul pe venit si orice depreciere a activelor fixe si a amortizării si a 
oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț si alte bunuri incorporale) (B) 

 
Formula de calcul este următoarea: 
Raportul datorie financiara / EBITDA = A/B 
Cerință maximă: 4,50 
Pondere indicator 5% 
II Indicatori operationali 
5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual: 
- Total venituri realizate anual- lei (A) 
-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B) 
Formula de calcul: A/ B *100 
Cerință minimă : 90% 
Pondere indicator 10% 
 
6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică: 
- Cifra de afaceri – lei (A) 
-Numărul mediu de personal (B) 
Formula de calcul = A/B 
Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an 
Pondere indicator 10% 
III Indicatori orientati catre servicii publice 
7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata 
considerând următoarele elemente : 

− numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A) 
− lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, branșamentele la 

serviciu nu sunt incluse) (B) 
Formula de calcul este următoarea: 
Număr de angajați pe lungime rețele de apa = A/B x 100 
Cerinta maxima: 35 
Pondere indicator 5% 
8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002 ) (nr./100 
km) calculata considerând următoarele elemente : 

− numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A) 

− lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) 
 
Formula de calcul este următoarea: 
Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = A/B x 100 
Cerinta maxima: 40 
Pondere indicator 5% 
III Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa 
9) Stabilirea, revizuirea şi raportarea la timp a indicatorilor de performanţă ai întreprinderii 
Se vor îndeplini următoarele cerințe: 

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare 
- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a 

indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu 
obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare 
 
Pondere indicator 25 % 
 

10) Revizuirea, evaluarea şi raportarea performanţei administratorului şi directorului 
 

Se vor îndeplini următoarele cerințe: 
- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat 

la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor 



indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada 
următoare 

Pondere indicator 25 % 
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