
HOTĂRÂRE 

 privind acordarea unui mandat special  reprezentantului Județului Dolj în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” 

S.A.  pentru a vota în ședinta din 04.04.2023 unele măsuri 

  

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară,  

având în vedere referat de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare Instituţii 

Subordonate, înregistrat sub nr. 5594/06.03.2023, prin care se propune mandatarea 

reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. 

Compania de Apă ”Oltenia” S.A., care să  aprobe în numele și pentru Județul Dolj, 

ordinea de zi a ședinței din 04.04.2023, raportul Serviciului Juridic, Administrație 

Locală nr. 6129/13.03.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

 ținând cont de adresa Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă 

”Oltenia” S.A. nr. 6047/01.03.2023,  

în baza Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 77/26.04.2007, privind aprobarea 

participării Județului Dolj ca acționar fondator al Companiei de Apă ”Oltenia” S.A., 

precum și cele ale Actului constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean  Dolj nr. 35/2008, 

 în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/28.02.2023 al societății,   

prin care s-a  stabilit data A.G.A. la 04.04.2023 și ordinea de zi a acesteia,  

 în conformitate cu art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a)  și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se acordă mandat special dlui Bunta Gabriel, în calitate de reprezentant 

al Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă 

”Oltenia” S.A., pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

   

 



de Apă ”Oltenia” S.A., pentru anul 2023, conform punctelor înscrise pe ordinea de zi a 

ședinței A.G.A. din data de 04.04.2023.  

 Art. 2 – Reprezentantul Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor 

S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. va depune la Consiliul Județean Dolj, în termen 

de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme 

cu originalul ale hotărârilor  adoptate și ale proceselor verbale ale ședinței. 

 Art. 3 – Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj şi reprezentantul  

Județului Dolj  la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A., vor  duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.  

 Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Compania de Apă ”Oltenia” 

S.A.  și reprezentantului  Județului Dolj  la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A.  

 

 

 

Nr._______             Adoptată la data de _______2023 

 

 

       PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

                              SECRETAR GENERAL  

         AL JUDEȚULUI, 

 

DORIN-COSMIN VASILE           CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate 

Nr. 5594/06.03.2023    

   PREŞEDINTE, 

 

         DORIN COSMIN VASILE 

 

                    

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului Județului Dolj în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă 

”Oltenia” S.A.  pentru a vota în ședinta din 04.04.2023 unele măsuri  

 

 

Prin H.C.J. Dolj nr.77/26.04.2007, modificată prin H.C.J. Dolj nr. 

113/31.05.2007, s-a aprobat participarea județului Dolj la înființarea S.C. Compania 

de Apă ”Oltenia” S.A.  

Prin adresa nr. 6047/01.03.2023, înregistrată la C.J. Dolj cu nr. 

5299/02.03.2023, S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. a solicitat mandatarea 

împuternicitului județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

societății, pentru a aproba ordinea de zi a ședinței din luna aprilie 2023 (adresa și 

materialele atașate). 

De asemenea, prin adresa menționată mai sus, societatea înaintează Hotărârea 

Consiliului de adminstrație nr. 1/28.02.2023, prin care s-au avizat proiectul Bugetului 

de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2023. Atașat acestei Hotărâri se 

regăsește și Nota de fundamentare  cu nr. 5754/27.02.2023, referitoare la proiectul 

Bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2023, cu anexele acestuia 

(numerele 1, 2, 3, 4 și 5). 

Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Dolj la S.C. 

Compania de Apă ”Oltenia” S.A., dl Bunta Gabriel – desemnat ca împuternicit  la 

S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. prin H.C.J. Dolj nr. 233/15.12.2020, să aprobe 

în A.G.A. punctele de pe ordinea de zi a ședinței lunii aprilie 2023, conform 

solicitării anexate. 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

 

Larisa RĂDUCAN                                  
    Întocmit,  

         Consilier B.C.M.I.S.                                

          Loreta Pavel  



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 6129/13.03.2023                                                                               VIZAT 

                                                                                                                DIRECTOR EXECUTIV 

                Adriana Cristina Vărgatu 

 

 

     

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Compania de Apă 

”Oltenia” SA pentru a vota în ședința din 04.04.2023 unele măsuri 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment 

de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de 

hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor la SC Compania de Apă ”Oltenia” SA pentru a vota în ședința din 

04.04.2023 unele măsuri, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea unui mandat special. 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în 

a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.  

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

-  art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completarile ulterioare; 

  -  art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

4)  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

       AVIZAT                                                                                         ÎNTOCMIT 

Șef Serviciu Juridic                    Consilier Juridic,                                  

    Daiana Stoica                                                                                 Cristian Buzata 

 




