
HOTĂRÂRE 

 privind desemnarea împuternicitului Județului Dolj la   
S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. 

  
 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară,  
având în vedere referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare Instituţii 
Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii Subordonate, înregistrat sub 
nr. 30329/03.12.2020, prin care se propune numirea împuternicitului care să  reprezinte 
interesele Județului  Dolj la  S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A., raportul Serviciului 
Juridic, Administrație Locală nr. 30393/03.12.2020, precum și avizul comisiilor de 
specialitate, 

în baza prevederilor art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 
77/26.04.2007, privind aprobarea participării Județului Dolj ca acționar fondator al 
Companiei de Apă ”Oltenia ” S.A., 
 în baza prevederilor Actului constitutiv al S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A., 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean  Dolj nr. 35/2008, 
 în conformitate cu art. 125 alin. (1) din Legea  nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale,  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 – (1) Se desemnează dl. Bunta Gabriel să reprezinte interesele  județului 
Dolj la  S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. 
 Art. 2 – (1) Persoana desemnată la art.1 va primi mandat special din partea 
Consiliului Judetean Dolj  în vederea îndeplinirii  atribuțiilor prevăzute de lege pentru 
adunările generale. 
       (2) În lipsa mandatului  special, împuternicitul va vota împotriva 
oricărui punct de pe ordinea de zi a ședințelor. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 



 Art. 3 –  Durata mandatului împuternicitului este egală cu durata actualului 
consiliu județean.  
 Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj şi persoana 
împuternicită. 
 Art. 5 –  Prezenta hotărâre se va comunica împuternicitului și S.C. Compania de 
Apă ”Oltenia” S.A. 
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PREŞEDINTE,        Contrasemnează 
                        SECRETAR General al Județului, 
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