
 

 

 

                                    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 Extraordinara a Acţionarilor din data 

de 04.08.2020, documentele prevăzute de lege 

 

     Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

          Având în vedere referatul de aprobare nr. 19117/06.07.2020 al Direcţiei Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul 

Serviciului juridic nr. 19449/09.07.2020 precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

                  Ţinând cont de adresa Companiei de Apă Oltenia SA nr. 12412/01.07.2020,  

                   În baza prevederilor art. 111, art. 112 şi 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), art. 182 alin. (1) 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., doamna Andreescu Maria, pentru a vota în adunarea generală 

extraordinară a acţionarilor din data de 04.08.2020, urmatoarele:  

 

➢  Înfiinţarea următoarelor puncte de lucru ale Companiei de Apă Oltenia S.A, 

respectiv: 

- Statia de Epurare Bechet, cu sediul în orasul Bechet, T46, parcelele de la 72 la 

85 zona Cot, judeţul Dolj, având ca obiect de activitate ,, Colectarea şi tratarea 

apelor uzate – cod CAEN 3700” 

- Statia de Epurare Bârca, cu sediul în comuna Bârca, str. Aleea Parcului nr. 2B, 

judetul Dolj, având ca obiect de activitate ,, Colectarea şi tratarea apelor uzate 

– cod CAEN 3700” 

- Statia de Epurare Carpen, cu sediul în comuna Carpen, sat Carpen, T56, 

parcela P 5a, judeţul Dolj, având ca obiect de activitate ,, Colectarea şi tratarea 

apelor uzate – cod CAEN 3700” 



- Statia de Epurare Cleanov, cu sediul în comuna Carpen, sat Cleanov, T56, 

parcela P81, judeţul Dolj, având ca obiect de activitate ,, Colectarea şi tratarea 

apelor uzate – cod CAEN 3700” 

   

    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, 

                                                                                   pentru  SECRETAR GENERAL  

                                                                                                   AL JUDETULUI 

          ION PRIOTEASA                                                        

                                                           

                                                                                                 ANDA NICOLAE 
  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                        

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                          PREŞEDINTE, 

DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU                    ION PRIOTEASA 

FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 

Nr. 19117/06.07.2020                                                                     

 
 

 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 Extraordinara 

a Acţionarilor din data de 04.08.2020, documentele prevăzute de lege 
 

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.  

 Prin adresa nr. 12412/01.07.2020 Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă 

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 04.08.2020 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: 

➢ Înfiinţarea următoarelor puncte de lucru ale Companiei de Apă Oltenia S.A, respectiv: 

- Statia de Epurare Bechet, cu sediul în orasul Bechet, T46, parcelele de la 72 la 85 

zona Cot, judeţul Dolj, având ca obiect de activitate ,, Colectarea şi tratarea apelor 

uzate – cod CAEN 3700” 

- Statia de Epurare Bârca, cu sediul în comuna Bârca, str. Aleea Parcului nr. 2B, 

judetul Dolj, având ca obiect de activitate ,, Colectarea şi tratarea apelor uzate – 

cod CAEN 3700” 

- Statia de Epurare Carpen, cu sediul în comuna Carpen, sat Carpen, T56, parcela 

P 5a, judeţul Dolj, având ca obiect de activitate ,, Colectarea şi tratarea apelor 

uzate – cod CAEN 3700” 

-  Statia de Epurare Cleanov, cu sediul în comuna Carpen, sat Cleanov, T56, parcela 

P81, judeţul Dolj, având ca obiect de activitate ,, Colectarea şi tratarea apelor 

uzate – cod CAEN 3700” 

 

➢ Cu privire la infiintarea punctului de lucru la Statia de Epurare Bechet facem 

urmatoarele precizari:  

        Prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 217/27.09.2018 s-a aprobat includerea 

in domeniul public al Judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul  

proiectului  “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 

Dolj” , finantat prin POS Mediu 2007 – 2013, avand datele de identificre prevazute in 

Anexa nr. 1 ce face parte din aceasta hotarare si totodata s-a aprobat si concesionarea 



bunurile mentionate in Anexa 1 la aceasta hotarare catre SC Compania de Apa Oltenia 

SA, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 

si de canalizare, in vederea prestarii acestor servicii la nivelul judetului Dolj.  

         Anexa nr. 1 a HCJ Dolj nr. 217/27.09.2018 contine Lista bunurilor proprietate 

publica a judetului Dolj aferenta serviciilor si care sunt concesionate operatorului pe 

durata Contractului de Delegarea Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si 

Canalizare intre acestea regasindu-se la punctul 19 din Anexa nr. 1 Statia de Epurare 

Bechet cu urmatorul amplasament: tarlaua T 46, parcelele de la nr. 72 la 85 zona Cot. 

         Compania de Apa Oltenia a preluat  Statia de Epurare Bechet si asigura exlpoatarea 

si intretinerea  acesteia fiind necesara infiintarea unui punct de lucru al Companiei in 

vederea autorizarii activitatii desfasurate la aceasta statie de epurare. 

        Atasam in acest sens Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 217/27.09.2018 si 

protocolul de predare-primire a investitiei realizate in cadrul proiectelor finantate prin 

POS Mediu 2007 – 2013 “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata 

in judetul Dolj.  

 

➢ Cu privire la infiintarea punctului de lucru la Statia de Epurare Barca facem 

urmatoarele precizari:  

       Între Compania de Apa Oltenia SA, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

Oltenia (ADI Oltenia) si Comuna Barca, in data de 24.08.2016 a fost incheiat protocolul 

de predare – preluare si procesul-verbal de predare – preluare a bunurilor necesare 

realizarii serviiilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunei Barca, in 

conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor, incheiat intre 

autoritatea deleganta si operatorul regional.  

        Compania de Apa Oltenia, conform protocolului de predare-preluare, a inceput 

prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Barca cu data de 

24.08.2016, asigurand exploatarea si intretinerea sistemului de alimentare cu apa si de 

canalizare preluat, inclusiv a Statiei de Epurare aferenta sistemului de canalizare de la 

Barca.  

         In vederea autorizarii activitatii Statiei de Epurare Barca este necesara infiintarea 

unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA, Statia de Epurare Barca fiind 

amplasata, conform adeverintei nr. 3468/18.06.2020, pe str. Aleea Parcului nr. 2B.   

Atasam in acest sens protocolul de predare primire din 24.08.2016, procesul-verbal de 

predare primire din 24.08.2016 si adeverinta nr. 3468/18.06.2020. 

 

➢ Cu privire la infiintarea punctelor de lucru la Statia de Epurare Carpen si Statia 

de Epurare Cleanov, facem urmatoarele precizari:  

 

        Intre Compania de Apa Oltenia SA, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

Oltenia (ADI Oltenia) si Comuna Carpen prin primar, in data de 24.08.2016 a fost 

incheiat protocolul de predare – preluare si procesul-verbal de predare – preluare a 

bunurilor necesare realizarii serviiilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul 

comunei Carpen satele Carpen si Cleanov, in conformitate cu prevederile contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor incheiat intre autoritatea deleganta si operatorul 

regional.  



        Compania de Apa Oltenia, conform protocolului de predare-preluare, a inceput 

prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Carpen cu data de 

24.08.2016, asigurand exploatarea si intretinerea sistemului de alimentare cu apa si de 

canalizare preluat, inclusiv a Statiei de Epurare Carpen si a Statiei de Epurare Cleanov, 

aferente sistemului de canalizare al comunei Carpen.  

        In vederea autorizarii activitatii desfasurate la cele doua statii de epurare, 

mentionate mai sus, este necesara infiintarea unor puncte de lucru ale Companiei de 

Apa Oltenia SA la cele doua statii, Statia de Epurare Carpen fiind amplasata in comuna 

Carpen, satul Carpen, tarlaua T56, parcela P5a, iar Statia de Epurare Cleanov fiind 

amplasata in comuna Carpen, satul Cleanov, tarlaua T56, parcela P81, in conformitate 

cu datele mentionate in adeverinta nr. 2383/16.06.2020.   

  Atasam in acest sens protocolul de predare primire din 24.08.2016, procesul-verbal de    

predare primire din 24.08.2016 si adeverinta nr. 3468/18.06.2020. 

 

         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 

materialelor de pe ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor din 

data de 04.08.2020, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

       DIRECTOR EXECUTIV,                                      Consilier, 

                                 

          Daniela Băluţă                                                          Ileana Majină 

 

 

 

                                                                         

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.19449/09.07.2020 

 

 

              VIZAT 

  DIRECTOR EXECUTIV 

        OVIDIU ROȘCA 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

   Proiectului de hotărâre privind  mandatarea împuternicitului Județului Dolj  la Compania 

de Apă Oltenia SA pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data 

de 04.08.2020, documentele prevăzute de lege 

 

 

 

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 Județului Dolj  la Compania de Apă Oltenia SA 

pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 04.08.2020, 

documentele prevăzute de lege 

  propus de președintele Consiliului Județean Dolj și  a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuternicitului Județului Dolj la 

Compania de Apă Oltenia SA pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor din data de 04.08.2020, documentele prevăzute de lege; 

 

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.113 lit.d), art.115 și art.125 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.J.Dolj nr.35/2008 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apa 

Oltenia S.A,  

- art.173 alin.(1) lit.c) și alin.2 lit.d), art.182 alin.(1) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. 

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. 

 

     



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

întemeiat, 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,                                                                                                       ÎNTOCMIT, 

        ȘEF SERVICIU                        CONSILIER JURIDIC, 

 

       DAIANA STOICA                                                                                    Manea Mioara-Veronica 

 

 

 


