
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 07.04.2022 unele măsuri 

  

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară,  

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

Subordonate, înregistrat sub nr. 5514/03.03.2022, Raportul de specialitate al 

D.J.A.L.S. - Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 5727/04.03.2022, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

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

”Oltenia” S.A. nr. 5309/01.03.2022, 

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., precum și cele ale Actului constitutiv al societății, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean  Dolj nr. 35/2008, 

 în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3/28.02.2022 al societății,   

prin care s-a  stabilit data A.G.A. la 07.04.20212 și ordinea de zi a acesteia,  

 în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. e) și 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 la  Societatea 

Comercială Compania de Apă ”Oltenia” S.A., pentru aprobarea Bugetului de venituri 

și cheltuieli, pentru anul 2022. 
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 Art. 2 – Împuternicitul județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor la Societatea Comercială 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 AGA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor  adoptate și ale 

proceselor verbale ale ședinței. 

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

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 împuternicitului  județului Dolj  la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A.  

 

 

 

Nr. 103             Adoptată la data de 31.03.2022 

 

PREŞEDINTE,        Contrasemnează 

                        SECRETAR General al Județului, 

DORIN COSMIN VASILE           CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 


