
 

 
 

ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 

JUDETUL DOLJ 
 

H O T A R A R E 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Actionarilor 

la 
Compania de Apa “Oltenia” S.A. pentru participarea la lucrarile adunarii generale 

ordinare a actionarilor din data de 06.07.2021 
 
Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta extraordinara la data de 18.06.2021; 
Analizand Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in 

Adunarea Generala a Actionarilor la Compania de Apa “Oltenia” S.A. pentru participarea la lucrarile 
adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 06.07.2021, insotit de referatul inregistrat sub 
nr.6135/15.06.2021 si raportul corespunzator, inregistrat sub nr.6136/15.06.2021, din initiativa 
primarului municipiului Calafat. 

Avand in vedere: 
-avizele comisiilor de specialitate; 
-prevederile art.129, alin.(2). lit.a), alin (3). lit.d), alin.(7), lit n), art.132 din O.U.G. nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ; prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

In temeiul art.139,alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ;  

 
H O T A R A S T E : 

 
 Art.1(1).-Se acorda mandat special domnului Badoi Costica, CNP , reprezentantul municipiul 

Calafat in Adunarea Generala a Actionarilor la Compania de Apa “Oltenia S.A. cu sediul in 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 133, judetul Dolj, pentru a participa la lucrarile adunarii generale 
ordinare din data de 06.07.2021, ora 11,00, la sediul societatii si sa voteze pentru adoptarea 
hotararilor care sa se reglementeze: 

1.-Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa ”Oltenia” S.A. 
in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta 
aferente anului 2020.”  

  (2).-In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la adunarea generala 
ordinara din data de 06.07.2021, imputernicitul va participa in baza aceluiasi mandat la urmatoarea 
Adunare Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 09.07.2021, ora 11,00 la 
sediul sociatatii. 

  Art.2.-Primarul municipiului Calafat si imputernicitul in adunarea generala a actionarilor la 
Compania de Apa „Oltenia” S.A. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.   

  Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre  Primarul municipiului Calafat imputernicitul in 
adunarea generala a actionarilor, Compania de Apa „Oltenia” S.A. si Institutia Prefectului judetului 
Dolj. 

  
 
Presedinte de sedinta,      Vizat pentru legalitate, 
Florica Viorel         Secretar general, Colina Maria 
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