
 

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la Compania de Apă Oltenia 

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

31.03.2020 Bugetul de Venituri si Cheltuieli  al Companiei de Apă Oltenia SA, 

pentru anul 2020 

 

     Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

        Având în vedere referatul de aprobare nr. 11263/11.03.2020 al Direcţiei Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul Serviciului 

juridic nr. 11579/13.03.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

       Ţinând cont de adresa Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă Oltenia SA 

nr. 3626/20.02.2020, Nota de Fundamentare nr. 3239/14.02.2020 si Hotărârea 

nr.7/26.02.2020 adoptată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia SA, 

        În baza prevederilor art. 111, art. 125, alin.1, din Legea privind societăţile comerciale 

nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, si art. 12.2, lit. g) şi j) 

din Actul constitutiv al Companiei de Apă Oltenia S.A., aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 

35/2008,  

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. d) şi art. 182 alin. (1) din Ordonanta 

de Urgenta 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., doamna Andreescu Maria, pentru a vota în adunarea generală ordinară a 

acţionarilor din data de 31.03.2020, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Companiei de 

Apă Oltenia SA, pentru anul 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 la Compania de 

Apă Oltenia S.A.  

 

     Nr.______                                                         Adoptată la data de______________ 

 

     PREŞEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                            SECRETAR GENERAL  

                                                                                                   AL JUDETULUI 

          ION PRIOTEASA                                                                                                                  

                                                                                                 ANDA NICOLAE 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                       

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                          PREŞEDINTE, 

DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU                    ION PRIOTEASA 

FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 

Nr. 11263/11.03.2020                                                                     

 
 

                                             REFERAT DE APROBARE 

 a proiectului de 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 31.03.2020, Bugetul de Venituri si Cheltuieli  al 

Companiei de Apă Oltenia SA, pentru anul 2020 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 77/26.04.2007, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 113/31.05.2007, s-a aprobat participarea 

Judeţului Dolj la înfiinţarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin transformarea 

Regiei Autonome de Apă Craiova în Operator Regional, conform prevederilor Legii 

nr. 51/2006, iar prin Hotarârea Consiliului Judeţean Dolj  nr. 295/20.10.2016, s-a 

aprobat împuternicirea doamnei Andreescu Maria Georgeta ca reprezentant al 

Judeţului Dolj în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia 

S.A. 

 Prin adresa nr. 3626/20.02.2020 Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de 

Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 

31.03.2020 şi solicită mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj în Adunarea 

Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să voteze pentru 

aprobarea materialelor de pe ordinea de zi, respectiv: 

 

➢ Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apă Oltenia 

SA, pentru anul 2020. 

       Conform Notei de Fundamentare nr.3239/14.02.2020 intocmita de SC Compania 

de Apă Oltenia SA, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit 

in conformitate cu O.M.F. 3818/2019, privind aprobarea formatului si structurii 

bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de 

fundamentare a acestuia. Fundamearea bugetului s-a efectuat in concordanta cu 

prevederile OG 26/2013 modificata prin OUG 88/2014 si prin Legea nr.5/2020. 

      In data de 26.02.2020, prin Hotararea nr.7/26.02.2020, Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Oltenia a acordat avizul favorabil asupra propunerii Consiliului de 

Admnistratieal SC Compania de Apa Oltenia SA, privind Bugetul de venituri si 

cheltuieli. Ținând cont de prevederile legale și de faptul că în anul 2020 activitatea 

companiei se va extinde, prin mărirea ariei de operare, prin preluarea de noi localitati 

cuprinse in proiectul POIM, s-a luat în considerare o creștere a numărului mediu de 

personal la 1120 pe total an 2020 față de numărul mediu 1094 pe anul 2019. 

 Dimensionarea veniturilor : 

    Veniturile din activitatea de bază, respectiv din activitatea de distribuţie apă 

potabilă, întreţinere reţele canalizare și epurare, au fost dimensionate conform 

estimărilor producției fizice ce se va realiza în anul 2020, corespunzător activităţii ce        



se va desfăşura în conformitate cu Contractul de delegare a serviciului/ 12.05.2009, în 

aria de delegare prevăzută în Contract. 

În proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 s-au prevăzut 

venituri din prestarea altor activităţi, respectiv branşamente, desfundat canalizare, 

vidanjare, montat apometre, chirii, alte venituri conexe, în sumă de 1.000 mii lei,tinand 

cont de faptul ca, in anul 2019 s-au realizat venituri in suma totala de 1.316 mii lei.  

În conformitate cu aspectele prezentate anterior, au fost prevăzute pentru anul 

2020, venituri în sumă de 73.720 mii lei din activitatea de distribuţie apă potabilă, 

50.580 mii lei din activitatea de servicii canalizare, inclusiv apa pluviala și  epurare a 

apelor uzate şi 1000 mii lei alte venituri. 

Sunt prevăzute de asemenea :  

- suma de 4.080 mii lei venituri corespunzătoare amortizării calculate la 

mijloacele fixe bunuri de retur, realizate don IID aflate in patrimoniul 

companiei; 

- 1.400 mii lei venituri din penalităţi de întârziere ce se vor factura 

clienţilor, ţinând cont de faptul că în anul 2019, nivelul penalităţilor 

facturate clienţilor rău platnici a fost 1.687 mii lei, iar prin îmbunătățirea 

gradului de colectare, nivelul acestor venituri scade în permanență; 

- 2.300 mii lei din producția de imobilizări, realizată cu forțe proprii 

La capitolul "venituri financiare", rând 22, au fost prevăzute  venituri din 

dobânzi la nivelul a 800 mii lei, conform cu dobânda acordată de bănci.  

Totalul veniturilor estimate este în sumă de 134.017 mii lei. 

Total cheltuieli 126.376 mii lei. 

 Compania planifică realizarea unui profit brut în sumă de 7.641 mii lei, pentru 

care se estimează că se va plăti către bugetul local impozit pe profit în sumă de 1.543 

mii lei, acest impozit fiind sursă de finanțare în contul IID conform OUG 198/ 2005. 

Profitul net prevăzut a fi realizat, în sumă de 6.098 mii lei va fi repartizat pe 

destinaţiile legale conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor, ținând cont de 

legislația în vigoare, prevederile contractului de delegare și a actului constitutiv. 

În buget a fost prevăzută ca sursă de finanţare a investiţiilor suma de 427.685 

mii lei, din care din fonduri de coeziune nerambursabile 323.214 mii lei, buget de stat 

și bugete locale 57.038 mii lei, din IID 14.895 mii lei, credit BERD 23.266 mii lei și 

surse proprii 6.780 mii lei amortizare și 2.492 mii lei din profit.  

Dimensionarea planului de investiții s-a realizat cu includerea sumei de 404.428 

mii lei pe programul POIM, deoarece Compania urmărește demararea lucrarilor la 

acest proiect în anul 2020, in acest moment se deruleaza procedurile de licitatii la 

majoritatea contractelor, unele fiind in etapa de finalizare a lucrarilor.  

In planul de investitii au fost prevazute investitii cu finantare din IID in suma 

totala  de 9.714 mii lei, din care in Municipiul Craiova 8.035 mii lei si judetele Dolj si 

Gorj 1.679 mii lei.  

Conform strategiei anuale de achiziții pentru anul 2020, sunt prevăzute dotări în 

sumă de 8.308 mii lei, din care 4 autovehicule/ autoutilitare, 2 miniescavatoare, 40 

computere, alte dotari necesare, prevăzute în anexa 1 din strategia anuală de achiziții. 

Învestițiile din surse proprii precum și cele din surse atrase, prevăzute a se 

realiza, sunt cuprinse în strategia anuală de achiziții pe anul 2020. 

 

     Faţă de cele mai sus menţionate supunem aprobării Consiliului Judeţean Dolj 

mandatarea  împuternicitului Judeţului Dolj în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. 

Compania de Apă Oltenia S.A., d-na Andreescu Maria, să voteze pentru aprobarea 



materialului de pe ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor din data 

de 31.03.2020, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV,                                      Consilier,                                              

          Daniela Băluţă                                                       Ileana Măjină                           

 

 

 

                                                                                                               Întocmit, 

                                                                                                        Maria Andreescu 

 



 

 

ROMÂNIA 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul Juridic, Administraţie Locală 

Nr.11579/13.03.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

proiectului de 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 31.03.2020 Bugetul deVenituri şi Cheltuieli al Companiei de 

Apă Oltenia SA pentru anul 2020  

 

  

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 

mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a 

vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 31.03.2020 Bugetul 

deVenituri şi Cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2020  

 propus de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj în raport cu atribuțiile și 

competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:  

 

 1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj 

să voteze în adunarea generală ordinară a acţionarilor . 

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: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 

și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

- art.111 din  Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.125, alin.1 din  Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.12.2, lit. g şi j din Actul constitutiv al Companiei de Apă Oltenia S.A. 

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

compartimentului: împuternicitul Judeţului Dolj vor vota în adunarea generală 

ordinară a acţionarilor la Comapania de Apă Oltenia S.A. bugetul de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2020.  

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 



compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea 

spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a 

Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile 

de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de 

zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

 

      Avizat,                                                                                                             

DIRECTOR EXECUTIV, 

  DAIANA STOICA    

 

                                                                                                             Întocmit 

CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                         MIOARA MANEA                                                                                              

 


