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                                    CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

  

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la Compania de Apă 

Oltenia S.A.  pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 

data de 10.05.2021, documentele prevăzute de lege  

 

 

          Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8541/09.04.2021 al Direcţiei 

Economice şi Direcţiei Imagine şi Coordonare Instituţii Subordonate, raportul 

Serviciului juridic nr. 9021/15.04.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

ținând cont adresa Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă Oltenia 

S.A. nr. 7960/05.04.2021,  

 

în baza prevederilor art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a), c) și d), a art. 125 alin. (1) 

din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a art. 37 alin. (2) și art.56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare şi al art. 12.2  lit. a), b), d) și j) din Actul constitutiv al Companiei de Apă 

Oltenia S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean  Dolj nr. 35/2008,  

 

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

lit. a) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART.1.  Se aprobă mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la Compania de 

Apă Oltenia S.A., dl.Bunta Gabriel, pentru a vota în adunarea generală ordinară a 

acţionarilor din data de 10.05.2021, următoarele:  

1. Aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit şi pierdere al S.C. 

Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2020. 

2. Aprobarea Raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

pentru anul 2020. 

3. Aprobarea Raportului auditorului independent. 

4. Aprobarea profitului net al Companiei de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2020 

şi repartizarea acestuia. 
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5. Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă 

Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea 

obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2020.   

 

ART.2. Împuternicitul Judeţului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. şi 

direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

ART.3. Prezenta hotărâre se comunică împuternicitului Judeţului Dolj și 

Companiei  de Apă Oltenia S.A.  

 

 

 

     Nr. 94                                                       Adoptată la data de 22.04.2021 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                            SECRETAR GENERAL  

                                                                                                   AL JUDETULUI 

                                                           

 DORIN COSMIN VASILE                                                    ANDA NICOLAE   

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 


