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Raport de specialitate la 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității 

Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a 
S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.02.2022 

 
 
 

Subsemnata Silav Elena Irina – secretarul general al comunei văzând Proiectul de Hotărâre 
nr. 12/ 25.02.2022 și referatul de aprobare nr. 2217/ 25.02.2022, constant următoarele: 
 Compania Regională de Apă Bacău S.A. (C.R.A.B.) este operatorul regional la nivelul a 70 
de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, în conformitate cu prevederile contractului nr. 
556/29.11.2010, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, în 
numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, contract având ca obiect delegarea 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/ 26.04.2018 s-a aprobat delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. CRAB S.A. 
 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, dispune: 

- la art. 10 alin. (4) că: ”Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, prin 
hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a 
delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, 
inclusiv dreptul de a pune la dispoziţie sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de 
utilităţi publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale 
privind mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să conţină 
prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a mandatului 
special încredinţat.” 

- la art. 10 alin. (5) că: ”Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul 
constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile 
şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor 
prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, 
drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), 
art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui 
mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale asociaţiei.” 
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- la art. 27 alin. (3) că: ”Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a 
delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii 
încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de autoritate tutelară se 
exercită de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ-teritoriale.” 
O.U.G.  nr.  109/2011  privind  guvernanța  corporativă  a  întreprinderilor publice,  cu  

modificările  și  completările  ulterioare  prevede  următoarele: 
- la art. 3 pct. 2 lit.a) că: ”Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: 
…… 
2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): 
a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în 
adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora.” 
Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. dispune imperativ 

următoarele: 
- la art. 8 alin. (3) că: ”Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar – persoane juridice 

sunt exercitate și respective îndeplinite de către mandatarii acestora, în conformitate cu 
hotărârile Consiliului Local (municipal, orășenesc, comunal), respectiv Consiliul Județean, 
după caz.” 

- la art. 10 alin. (2) că: ”Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatari, cu procură 
specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului.” 

 
Rreprezentantului 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 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, poate vota numai în 
conformitate cu mandatul acordat de puterea deliberativă locală -  Consiliul Local al Comunei 
Măgura, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de 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. 

 

SECRETARUL GENERAL 
AL COMUNEI, 

                Elena Irina Silav    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


