
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                     
 PROIECT 
 

       HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania 

de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.04.2022 
 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
28.03.2022. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.48654/2022, raportul nr.52262/2022 al 
Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.55408/2022 al Direcției 
Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea 
de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 07.04.2022; 

În conformitate cu prevederile art.125 alin.1 și 2 din Legea societăţilor nr.31/1990, 
republicată, cu modificările ulterioare, art.4 alin.1 lit.d din Ordonanţa Guvernului 
nr.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, modificată și completată, Legii 
nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 și Ordinului Ministerului Finanțelor 
Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare; 
 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.Se aprobă 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 07.04.2022, ora 
12.00, ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2022. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
                       INIŢIATOR,                                                   AVIZAT, 
                          PRIMAR,                                       SECRETAR GENERAL, 
               Lia-Olguța VASILESCU                                 Nicoleta MIULESCU 



1 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                             
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET                                                         
NR.  48654/07.03.2022   
 
                              
                                                        

REFERAT DE APROBARE  
a Proiectului de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei de Apă Oltenia 
S.A. să voteze în şedinţa din data de 07.04.2022, ora 12.00,   

propunerile aflate pe ordinea de zi 

 

 

 

Având în vedere: 
- adresa nr. 5974/01.03.2022 prin care Compania de Apă Oltenia SA propune 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A. să voteze în şedinţa din data de 
07.04.2022, ora 12.00 , propunerile aflate pe ordinea de zi; 
-art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. nr. 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, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Prin H.C.L. nr. 99/31.03.2020 a fost aprobată mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în persoana doamnei Creţu Cristina Mădălina, în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania de Apă Oltenia S.A. 

SC Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită prin adresa  menţionată mai sus 
mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A., să voteze propunerile aflate pe ordinea de zi, astfel: 

1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A. pentru anul 2022. 
 

În temeiul prevederilor art. 4, alin. 1, lit. d) din O.G. nr. 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, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile OMF nr. 
3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; art.136, art.196, alin 1, lit.a din 
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Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea 
pe ordinea de zi a sedinţei ordinare din data de 31.03.2022 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a proiectului de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei 
de Apă Oltenia S.A. să voteze în şedinţa din data de 07.04.2022, ora 12.00,  propunerile 
aflate pe ordinea de zi. 

 

                                                            Primar, 

Lia Olguţa-Vasilescu 
 
 
 
 

     Întocmit, 
                                                               Pt. Director executiv,                    

                                                                           Daniela Militaru                            
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                      
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                                                                     
SERVICIUL BUGET                                                                                     
NR. 52262/11.03.2022                                                                                    
                                        

 
 
 

 

R A P O R T 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  

în Adunarea Generală a Acţionarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA 

să voteze în şedinţa din data de 07.04.2022, ora 12.00, 

propunerile aflate pe ordinea de zi 

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 48654/07.03.2022, 

În conformitate cu art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

164/2007, 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. 99/2020, 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, respectiv alin 2. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările ulterioare, acţionarii, personane juridice, pot fi reprezentaţi în adunările 

generale, de reprezentanţii lor legali, respectiv acţionarii pot participa şi vota în 
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adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru 

respectiva adunare generală.  

 

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. d) din O.G. nr. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului 

de venituri și cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, prin adresa 

nr. 5974/01.03.2022 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicită mandatarea 

doamnei Creţu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului 

Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A să 

voteze în şedinţa din data de 07.04.2022, ora 12.00, propunerile aflate pe ordinea de 

zi, astfel: 

1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A., pentru anul 2022. 

 

În anul 2021 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat în bugetul de venituri 

şi cheltuieli, venituri totale în sumă de 139.910,00 mii lei, din care: venituri din 

exploatare în sumă de 139.184,00 mii lei şi venituri financiare în sumă de 726,00 mii 

lei; iar pentru anul 2022 a propus spre realizare venituri totale în sumă de  156.207,00 

mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de  155.299,00 mii lei şi venituri 

financiare în sumă de 908,00 mii lei, conform notei de fundamentare ataşată. 

Cheltuielile totale efectuate în anul 2021 de către S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A., au fost în sumă totală de 127.152,00 mii lei, din care: cheltuieli de 

exploatare în sumă de 125.693,00 mii lei şi cheltuieli financiare în sumă de 1.459,00 

mii lei; iar pentru anul 2022 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 

150.686,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 148.686,00 mii lei şi 
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cheltuieli financiare în sumă de 2.000,00 mii lei, conform notei de fundamentare 

ataşată. 

În consecinţă, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a realizat la finele anului 2021 

un profit în sumă de 12.758,00 mii lei, iar pentru anul 2022 a propus realizarea unui 

profit în sumă de 5.521,00 mii lei. 

În ceea ce priveşte respectarea art. 48 din Legea nr. 317/2021 privind bugetul 

de stat pe anul 2022, care stabileşte condiţiile pentru creşterea nivelului cheltuielilor 

salariale şi numărul de personal, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. menţionează că 

majorarea salariilor are la bază creşterea salariului minim pe economie şi respectă 

prevederile Contractului Colectiv de Muncă pentru anul 2022. 

 

 În conformitate cu anexele 1-5 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2022, al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. se prezintă astfel: 

                                                                                                                                          - mii lei - 

Denumire indicatori 
Realizat 

2021 
Propuneri 

2022 
Estimări 

2023 
Estimări 

2024 
VENITURI TOTALE 139.910,00 156.207,00 165.417,00 175.194,00 

CHELTUIELI TOTALE 127.152,00 150.686,00 156.713,00 162.982,00 
PROFIT/PIERDERE 12.758,00 5.521,00 8.704,00 12.212,00 

 

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 4, alin. 1, lit. d din 

O.G. nr. 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii 

bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de  art. 196, alin. 1, lit. a, 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobarea 

Consilului Local al Municipiului Craiova, următoarele:  

-mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina - reprezentantul Consiliului 

Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a COMPANIEI DE 
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APĂ OLTENIA SA să voteze în şedinţa din data de 07.04.2022, ora 12.00, propunerile 

aflate pe ordinea de zi, astfel: 

1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A., pentru anul 2022. 

 

Pt. Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
       Data: 
       Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 
 
 

Întocmit, 
Inspector Venus Bobin 

Îmi asum responsabilitatea pentru  
fundamentarea, realitatea  

și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                         Data: 
                                         Semnătura: 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                             

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 55408/16.03.2022 

 

                       RAPORT DE AVIZARE  
  
Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 48654/07.03.2022, 
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 52262/11.03.2022 privind 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a COMPANIEI DE APĂ OLTENIA SA să voteze în 
şedinţa din data de 07.04.2022, ora 12.00, propunerile aflate pe ordinea de zi, 

- Prevederile art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. nr. 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, cu modificările şi completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind 
aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli; 

- In temeiul art. 129, art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,
   

 

AVIZAM FAVORABIL 

  raportul Direcţiei Economico-Financiare, Serviciul Buget nr. 52262/11.03.2022 
privind mandatarea doamnei Creţu Cristina Mădălina, reprezentantul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a COMPANIEI DE APĂ 
OLTENIA SA, să voteze în şedinţa din data de 07.04.2022, ora 12.00, propunerea aflate pe 
ordinea de zi, privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de 
Apă Oltenia S.A., pentru anul 2022. 

 

 

          Director Executiv,                                               Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     cons. jur. Olga Georgescu 

 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea   Imi asum  responsabilitatea privind                        
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                legalitatea actului administrativ                             

      Semnatura:                                                                             Semnatura:     
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