
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 

04.04.2019 
 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
28.03.2019. 
           Având în vedere expunerea de motive nr.46099/2019, rapoartele nr. 48486/2019 al 
Direcţiei Servicii Publice și nr.50928/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate 
și Contencios Administrativ, 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 04.04.2019; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile, 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului 
nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011; 

             Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 privind 
desemnarea reprezentantului 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-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.04.2019, ora 
12.00, următoarele puncte de pe ordinea de zi: 

1.  numirea a doi administratori neexecutivi, propuşi de Comisia de Selecţie  a 
autorităţii  publice tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 

2. forma contractului de mandat  ce va fi încheiat cu cei doi administratori 
neexecutivi, precum si remuneraţia fixă  a administratorilor, în cuantum de 
3587 lei/lunar/brut; 

3. semnarea contractului de mandat pentru cei doi administratori neexecutivi 
numiţi în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.  109/2011,  
se va face de catre dna. Creţu Cristina Mădălina, în calitate de reprezentant 
al Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 



 
Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.485/2013 şi nr.474/2017. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” şi dna. Creţu 
Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 

                  PRIMAR,   SECRETAR, 
    Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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Expunere de Motive 
 privind mandarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru 

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

din data de 04.04.2019 

 

 
  Prin adresa nr. 4028/26.02.2019 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 

Craiova sub nr. 69/27.02.2019, Compania de Apa  OLTENIA solicită mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Ordinara a 

Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A.,  din data de 04.04.2019 urmatoarea ordine de zi: 

 
1 Numirea a 2 (doi) administratori neexecutivi in conformitate cu prevederile OUG 

109/2011 modificata si completata prin Legea 111/2016 
2 Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie 

3 Incheierea contractelor de mandat cu cei doi administratori neexecutivi in care se 

vor stabili: 
      a) cuantumul indemnizatiei fixe lunare brute pentru cei 2 (doi) administratori 

neexecutivi  
     b)cuantumul componentei variabile pentru cei 2 (doi) administratori neexecutivi 

    c) cuantumul daunelor in caz de revocare fara justa cauza a celor 2 (doi) 

administratori neexecutivi 
4 Imputernicirea d-nei Cretu Cristina Madalina in calitate de reprezentant al 

Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a semna contractele de mandat 
 

1.Cu privire la numirerea a 2 (doi) administratori neexecutivi in Consiliul de 

Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA precizam ca, in urma selectiei efectuate de ADI 
Oltenia, asa cum reiese din recomandarea de nominalizare inaintata Companiei de Primaria 

Craiova, lista finala revizuita a candidatilor eligibili pentru ocuparea celor doua pozitii de 
membru in Coniliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, este in ordine 

alfabetica urmatoarea: 

- Ilie Virgil-Daniel 

- Mitrita Constantin  

 

       2. Cu privire la numirea presedintelui Consiliului de Administratie: 

Precizam ca la aceasta data Consiliul de Administrtatie nu are presedinte intrucat fostului 
presedinte i-a expirat mandatul in data de 03.10.2018. 

Potrivit art. 1401 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “ 

Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului. Prin Actul 
Constitutiv se poate stipula ca presedintele Consiliului este numit de Adunarea Generala care 



   

numeste Consiliul”.   Potrivit prevederilor art. 16 pct. 16.4 din Actul Constitutiv al Companiei, 

“Presedintele Consiliului de Administratie este ales din randul Administratorilor de Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor care alege membrii Consiliului de Administratie, pentru o 

durata care nu poate depasi durata mandatului de administrator.” 

 

               3.Cu privire la incheierea contractelor de mandate cu cei doi administrator: 

Mentionam ca actualul Consiliu de Administratie (respectiv cei cinci administratori neexecutivi 
in functie), a fost numit pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 29.11.2017 pana la 

29.11.2021 (data la care le expira mandatul) si au urmatoarele drepturi prevazute in contractul 
de mandat: 

• indemnizatia fixa lunara pentru administratorii neexecutivi in functie este in cuantum de 

3587 lei/ lunar/ brut. 

• cuantumul componentei variabile se acorda sub forma unei prime in cuantum maxim de 6 

(sase) indemnizatii 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 contract.  

• in cazul in care revocarea intervine fără justa cauză, administratorii neexecutivi are drept la 
daune reprezentand contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare.  

Consiliul de Administratie are aprobat un Plan de administrare pe perioada 2017 – 2021 
(perioada de mandat a celor cinci administrator neexecutivi), planul de administrare continand 

si indicatorii de performanta. Acestia sunt anexa la contractele de mandate ale 

administratorilor neexecutivi in functie. 
  
 

     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 

Cretu  pentru a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală a Acţionarilor  Companiei de Apă Oltenia 

S.A., in data de 04.04.2019. 

 

 

 

PRIMAR  

Mihail GENOIU  

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                        DIRECTOR EXEC. ADJ., 

                          Delia CIUCA                                                Alin GLAVAN   



                                                                                                   
 

 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea            
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.48486 /12.03.2019               

          

 

                   APROBAT, 
                         PRIMAR 
                                                      Mihail GENOIU 

 
                                                         

RAPORT, 
 
 

 Prin adresa nr. 4028/26.02.2019 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 69/27.02.2019, Compania de Apa  Oltenia solicită mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea 
Generală Ordinara a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., convocată prin Hotărârea 
nr. 3/22.02.2019 a Consiliului de Administraţie pentru data de 04.04.2019, ora 12.00, având 
pe ordinea de zi: 
  - Numirea a 2 (doi) administratori neexecutivi in conformitate cu prevederile OUG 
109/2011 modificata si completata prin Legea 111/2016 
  -Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie; 
  -Incheierea contractelor de mandat cu cei doi administratori neexecutivi in care se 
vor stabili: 
    a) cuantumul indemnizatiei fixe lunare brute pentru cei 2 (doi) administratori 
neexecutivi;  
        b)cuantumul componentei variabile pentru cei 2 (doi) administratori neexecutivi; 
     c) cuantumul daunelor in caz de revocare fara justa cauza a celor 2 (doi) administratori 
neexecutivi; 
       -Împuternicirea d-nei Cretu Cristina Madalina in calitate de reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a semna contractele de mandat. 
 
 În sensul respectării prevederilor art. 15 pct. 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. 
 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 
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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. 
 Convocarea Adunării Generală Ordinare a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia 
S.A., a avut la baza adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia nr. 
139/30.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 21884 /2019 prin care 
solicită analiza posibilităţii convocării Adunarii Generale a Acţionarilor S.C. Companiei de 
Apa Oltenia SA., pentru numirea a doi  administratori neexecutivi-membri în Consiliulul de 
Administraţie şi încheierea contractelor de mandat cu aceştia, în conformitate cu prevederile  
OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare şi  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. 
 În exercitarea competențelor stabilite de Legea nr. 51/2006, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 8/2018 a 
declanșat procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație al S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A. 
           Astfel, la data de 02.07.2018 a inceput procedura de selectie a membrilor Consiliului 
de administratie al societatii conform art.3 alin.1, lit.b din cuprinsul Anexei 1 la H.G. 
nr.722/2016 coroborat cu prevederile art.29 alin.3 si  4  din OUG 109/2011 iar prin 
Contractul de Prestări Servicii nr. 1338/313/2018 a fost desemnat în calitate de prestator, 
Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia, să efectueze selecția membrilor consiliului de 
administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. şi să stabilească remunerația acestora. 
 La data de 05.10.2018 a fost incheiat procesul-verbal de predare -primire si acceptare 
a rapotului de activitate final privind ,, Serviciile de recrutare prestate de un expert 
independent, persoana juridica in recrutarea resurselor umane care va efectua selectia 
candidatilor pentru posturile de membru in consiliile de administratie al SC Compania de 
Apa SA, lista finala in urma procedurii de recrutare pentru ocuparea functiei de membru in 
Consiliul de administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA fiind compusa din  Ilie 
Virgil- Daniel, Mitrită Constantin si Popescu Elena Daniela. 
 Avand in vedere  cererea doamnei  Popescu Elena Daniela inregistrata la  Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia cu nr.137/29.01.2019, prin care aceasta a renuntat la 
pozitia  eligibilă obţinută în cadrul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea 
funcţiei de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A si 
in conformitate cu prevederile art.17 alin .2,lit.a, pct 4, lit.a din Statutul Asociatiei , pentru 
exercitarea de catre  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia a controlului direct  
si-a influentei dominante asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului 
regional, membrii asociati care sunt actionari ai operatorului, acorda Asociatiei dreptul de a 
propune lista de persoane din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor a  SC 
Compania de Apa Oltenia SA are dreptul sa numeasca membri in Consiliul de 
administratie.  
  Fata de cele mentionate, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia a procedat 
la intocmirea listei finale revizuite a candidaţilor eligibili pentru ocuparea celor 2 poziţii de 
membru în Consiliu de Administraţie al .S.C. Compania de Apă Oltenia S.A, in cadrul 
procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea funcţiilor de membru în Consiliul de 
Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A  ,aceasta fiind in ordine alfabetica 
urmatoarea: 
1. Ilie Virgil- Daniel 
2.Mitrită Constantin

   Comisia de selecţie recomanda persoanele de mai sus pentru numirea ca  
administratori in Consiliul de Administratie astfel încat acesta sa aiba o proportie 



echilibrata de abilitati, experienţă managerială si cunoştinţe suficiente pentru a-şi îndeplini 
responsabilitatile. 

           Prin Hotarîrea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 474/2017, s-a aprobat  
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, numirea a cinci 
administratori neexcutivi în Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Oltenia S.A., 
în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările şi completarile ulterioare.  

  Prin HCL nr.506/2017  s-a aprobat mandarea reprezentantului Consiliului Local al 
municipiului Craiova, dna Cristina Madalina Cretu de a vota in Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, din data de 15.01.2018, aprobarea 
recalcularii remuneratiei brute lunare a administratorilor SC Compania de Apa Oltenia SA, 
in conformitate cu prevederile art.18 din OUG  nr.90/2017 privind unele masuri fiscal-
bugetare , modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, 
aceasta stabilindu-se in cuantum de 3587 lei, conform anexei la HCL. 
      Potrivit prevederilor art. 16 pct. 16.3 din Actul Constitutiv al  S.C. Companiei de Apă 
Oltenia “Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4 (patru) ani (…)”. 
 Mentionam ca celor cinci administratori neexecutivi in functie, le expira mandatul la 
29.11.2021.  
  Precizam că la această dată Consiliul de Administratie nu are presedinte întrucat 
fostului presedinte i-a expirat mandatul in data de 03.10.2018. 
        Potrivit art. 1401 din Legea 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare, “ Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului. 
Prin Actul Constitutiv se poate stipula ca presedintele Consiliului este numit de Adunarea 
Generala care numeste Consiliul”.  
        Potrivit prevederilor art. 16 pct. 16.4 din Actul Constitutiv al Companiei,  “Presedintele 
Consiliului de Administratie este ales din randul Administratorilor de Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor care alege membrii Consiliului de Administratie, pentru o durata 
care nu poate depasi durata mandatului de administrator.” 
  La încheierea contractelor de mandat cu cei doi administratori, menţionam faptul ca 
actualul Consiliu de Administratie (respectiv cei cinci administratori neexecutivi in functie), 
a fost numit pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 29.11.2017 pana la 29.11.2021 
(data la care le expira mandatul) si au urmatoarele drepturi prevazute în contractul de 
mandat: 

- indemnizatia fixa lunară pentru administratorii neexecutivi in functie este in 
cuantum de 3587 lei/ lunar/ brut. 

- cuantumul componentei variabile se acorda  sub forma unei prime in cuantum 
maxim de 6 (sase) indemnizatii 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 contract.  

- in cazul in care revocarea intervine fără justa cauză, administratorii neexecutivi 
are drept la daune reprezentand contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii 
brute lunare.          

        În ceea ce priveste contractele de mandat ce urmeaza a fi încheiate cu cei doi   
administratori,  S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. transmite  contractele de mandat care 
contin aceleasi clauze din contractele de mandat incheiate cu administratorii în funcţie si 
aceiaşi indicatori de performanţa cu precizarea că data de expirare a mandatului este 
29.11.2021. 
         Consiliul de Administratie are aprobat un Plan de administrare pe perioada 2017          
-2021 (perioada de mandat a celor cinci administrator neexecutivi), planul de administrare 



continand si indicatorii de performanta. Acestia sunt anexa la contractele de mandate ale 
administratorilor neexecutivi în functie. 
 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 sensul celor menţionate mai sus, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., transmite 
Nota Justificativă înregistrată sub nr 4029/26.02.2019, privind 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.  

          Față de cele menționate mai şi de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 
722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodoologice de aplicare a unor prevederi din 
O.U.G. nr. 109/2011 ,  fiind îndeplinite condițiile de legalitate şi oportunitate, supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local al municipiului Craiova, , dna Cretu Cristina Madalina, sa voteze în 
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data de 
04.04.2019, ora 12.00, următoarele puncte de pe ordinea de zi: 

• Numirea a doi adminstratori neexecutivi propusi  de catre  Comisia de Selectie  a 
autoritatii  publice tutelare, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia; 

• forma contracului de mandat  ce va fi incheiat cu cei doi administratori 
neexecutivi , precum si remuneratia fixa  a administratorilor in cuantum de 3587 
lei/lunar/brut; 

• semnarea contractului de mandat pentru  cei 2 (doi) administratori neexecutivi 
numiti in conformitate cu OUG  109/2011  se va face de catre dna Cretu Cristina 
Madalina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova; 

• modificarea in mod corespunzator  a HCL nr.485/2013 si a HCL 474/2017; 
 
  

 
       Director Executiv,          Director Exectuiv Adjunct , 
    Delia CIUCĂ                        Alin GLĂVAN 
 

                                                                                                  
 
                                                                                                        Întocmit, 
                                                                                                insp. Dragos Surdu 
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