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
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia
S.A. pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere referatul de aprobare nr. 10821/2021 al Direcţiei Economice,
raportul Serviciului juridic nr. 11045/13.05.2021, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Ţinând cont de adresa Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă
Oltenia S.A. nr. 9784/28.04.2021,
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, şi al art. 12 pct. 12.2, lit. g) 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 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., dl. Bunta Gabriel, pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, următoarele:
1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Apă
Oltenia S.A. pentru anul 2021.
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

DORIN COSMIN VASILE

ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 10821 /11.05.2021

PREŞEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

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 aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de
Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 233/15.12.2020 a fost
desemnat dl. Bunta Gabriel să reprezinte interesele Judeţului Dolj la Compania de
Apă Oltenia S.A.
Prin adresa nr. 9784/28.04.2021 Compania de Apă Oltenia S.A. a solicitat
Consiliului Judeţean Dolj mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să voteze în Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 07.06.2021 pentru aprobarea
materialelor de pe ordinea de zi, respectiv:
1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Apă
Oltenia S.A. pentru anul 2021.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit în
conformitate cu O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia.
Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-a efectuat în concordanţă cu
prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat
pe anul 2021.
Ţinând cont de prevederile legale şi de faptul că activitatea companiei se va
extinde prin mărirea ariei de operare, prin preluarea de noi localităţi cuprinse în
proiectul POIM, s-a luat în considerare o creştere a numărului mediu de personal la
1130 pe total an 2021 faţă de numărul mediu de 1081 pe anul 2020.
În proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 s-au estimat
venituri în sumă de 137.542 mii lei din activitatea de distribuţie apă, activitatea de
servicii canalizare, apa pluvială, alte venituri, amortizări mijloace fixe bunuri de
retur, penalităţi de întârziere, imobilizări, dobânzi.
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Cheltuielile în sumă de 129.431 mii lei sunt prevăzute pentru:
- Cheltuieli de exploatare:
o cheltuieli cu bunuri şi servicii: cheltuieli privind stocurile (cheltuieli
cu apa brută, energia electrică, materii prime, materiale auxiliare),
cheltuieli cu serviciile executate de terţi (întreţinere şi reparaţii,
lucrări de hidroizolaţii, reparaţii reţele de apă, reparaţii reţele
canalizare, lucrări împrejmuire, extindere reţea calculatoare, refacere
străzi şi alte cheltuieli de reparaţii), cheltuieli cu alte servicii prestate
de terţi (dimensionate în conformitate cu strategia anuală de
achiziţii),
o cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate,
o cheltuieli cu personalul: cheltuieli de natură salarială (dimensionate
în concordanţă cu prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de
stat pe anul 2021), bonusuri (tichete de masă, vouchere de vacanţă,
cheltuieli sociale, etc.), cheltuieli aferente contractului de mandat şi a
altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (pentru
remunerarea administratorilor şi directorilor), cheltuieli cu
contribuţiile datorate de angajator (dimensionate conform legislaţiei
în vigoare),
o alte cheltuieli de exploatare: cheltuieli cu amortizarea (ţinând cont de
investiţiile realizate), cheltuieli privind ajustările şi provizioanele (în
special pentru clienţi incerţi),
- Cheltuieli financiare: cheltuieli cu dobânzile şi comisioanele aferente celor
două împrumuturi BERD.
Compania estimează un profit brut în sumă de 8.111 mii lei pentru care se va se
plăti un impozit pe profit în sumă de 2.210 mii lei. Profitul net prevăzut a fi realizat,
în sumă de 5.901 mii lei, va fi repartizat pe destinaţiile legale conform Hotărârii
Adunării Generale a Acţionarilor, ţinând cont de legislaţia în vigoare şi de prevederile
contractului de delegare şi cele ale actului constitutiv.
Investiţiile anului 2021 vor fi în sumă de 633.976 mii lei şi au ca sursă de
finanţare: fonduri de coeziune nerambursabile (486.746 mii lei), fonduri de la bugetul
de stat şi bugetele locale (85.897 mii lei), fonduri din IID (Întreţinere, Înlocuire,
Dezvoltare - 14.687 mii lei), credit BERD (36.491 mii lei), surse proprii (5.900 mii
lei), alocări din profit şi rezerve din profit din anii anteriori (4.255 mii lei).
Investiţiile din surse proprii şi cele din surse atrase, prevăzute a se realiza, sunt
cuprinse în strategia anuală de achiziţii pe anul 2021.
Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare mandatarea împuternicitului
Judeţului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C.
Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021.
DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU

ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ŞERBAN
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.11045/13.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

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 S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru
anul 2021 propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1)
Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuternicitului Județului Dolj la
Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă
Oltenia S.A. pentru anul 2021;
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:
- art. 111, art. 112 și art.125 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 12, pct.12.1, lit. g) din actul constitutiv al Compania de Apă Oltenia S.A, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 35/2008,
- art. 173 alin.(1) lit.a), alin (2) lit.d, art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din
OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului: 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
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procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi
constituirea proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul

Conform legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier
juridic precum si art.10 lit.a), art.40 alin.(2) si alin.(3) din Statutul profesiei de consilier juridic:
Semnatura consilierului juridic precum si avizul sefului de serviciu juridic se aplica
numai pentru aspecte strict juridice ale textului proiectului de hotarare, fara a se pronunta asupra
aspectelor economice, tehnice, de oportunitate sau de alta natura cuprinse in documentul supus
avizarii.

AVIZAT,
ȘEF SERVICIU
DAIANA STOICA

ÎNTOCMIT,
Consilier Juridic,
Maria Alin

