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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al  

Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. 
Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care Comuna Măgura  este acționar și în AGA 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
27.05.2021. 

Luând în dezbatere: 
a) Referatul de aprobare a Primarului Comunei Măgura, nr. 5943/ 20.05.2021;   
b) raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5944/ 20.05.2021 al secretarului general al 

Comunei Măgura; 
c)  Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate tutelară, 

nr. 388/ 19.05.2021, înregistrată la UAT Comuna Măgura, județul Bacău sub nr. 5873/ 
19.05.2021. 

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (2)  lit.  a)și d), alin.  (3) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. d), f) și 

g),  art. 132, art. 154 alin. (1) teza I din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

b) art. 2009 și următoarele din Codul civil; 
c) art. 2 lit. e) și h), art. 3 alin. (1), (2) și(3), art. 6 lit. a), c), e) și j), art. 7  

alin. (1), lit. b) și e) si alin. (2) lit. h), art. 8, alin. (1) și alin. (3) lit. a), b) și e),  
art. 9 alin. (1), lit. a), e), f) și h) și alin. (2), lit. b) și e), art. 10 alin. (4),  
alin. (5) și (51), art. 27 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice  
nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

d) Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată,  
cu modificările și completările ulterioare, 

e) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  
cu modificările și completările ulterioare, 

f) Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., 
g) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Măgura nr. 32/ 19.03.2018 privind aprobarea 

studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare al Comunei  Măgura și a contractului de delegare direct a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare, 

h) Contractul de finanțare nr.423/ 03.12.2020, precum și contractele de împrumut încheiate 
cu BERD, 

i) art. 8 alin. (3) și art. 10 alin. (2) din Actul constitutiv al  
S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.  



Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Măgura. 

In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), 
art.139 alin. (3) lit. d), f) și g), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) 
lit. a)  din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1.(1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău va exercita, prin reprezentantul 

legal al Comunei  Măgura, drepturile speciale prevăzute la  art. 91 din Actul constitutiv al S.C.  
Compania Regională de Apă Bacău S.A., în baza mandatului special conferit prin acesta. 

(2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate tutelară, prin 
reprezentantul legal al Comunei  Măgura, va exercita atribuțiile prevăzute la art. 3 pct. 2 din 
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 
și completările ulterioare, în baza mandatului special conferit de actul normativ. 

Art. 2. Consiliul Local al Comunei  Măgura, în calitate de autoritate administrativă 
autonomă deliberativă a acționarului în S.C. CRAB S.A., va acorda mandat special 
reprezentantului său legal în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., prin act 
administrativ adoptat special în acest sens, în limitele căruia se va exercita votul în numele și 
pentru Comuna Măgura, pentru atribuțiile prevăzute la art. 11 alin. (2) și art. 12 alin. (2) din 
Actul constitutiv alS.C.  Compania Regională de Apă Bacău S.A. 

Art. 3. Atribuțiile delegate prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea serviciilorcomunitare 
de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare vor fi 
exercitate de către reprezentantul legal al Comunei  Măgura, doar în limitele stabilite prin actul 
administrativ de autoritate adoptat expres de către autoritatea administrativă autonomă 
deliberativă. 

Art. 4.Atribuțiile prevăzute în Anexa nr. 1, Secțiunea 1, art. 1 alin. (5), (6) și (7)  din 
contractul de finanțare nr. 423/03.12.2020 vor fi exercitate în numele și pe seama Comunei  
Măgura, de către reprezentantul său legal, în baza mandatului special  în limitele căruia 
reprezentantul este ținut să voteze.  

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Comunei  Măgura, 
S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, 
Prefectului Județului Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul 
oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 37   
Din  27.05.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __14__ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 27.05.2021, cu un numar de voturi „ pentru”_14__, voturi „abţineri” _0__, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de _15__ consilieri prezenţi.   

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 

 
VLAD ȘTEFAN TRĂISTARU  



 
 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
MĂGURA  

NR. 37/2021 1  

Nr. 
crt.  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0  1  2  3  
1  Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate     

  simplă  ■absolută   calificată2 
27.05.2021   

2  Comunicarea către primar2) 28.05.2021   
3  Comunicarea către prefectul judeţului3) 28.05.2021   
4  Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 28.05.2021   
5  Comunicarea, numai în cazul celei cu 

caracter individual 4) +5) 
   

6  Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 
efecte juridice7), după caz 

28.05.2021   

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 
majoritate absolută sau simplă, după caz. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea 
dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea 
calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 
2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului 
local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . . 
4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile 
legii, prin grija secretarului general al comunei." 
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor . . . cu caracter individual către persoanele 
cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 
6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor 
la cunoştinţă publică." 
7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data 
comunicării către persoanele cărora li se adresează." 

1 Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 
2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local.  

 


