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Nr.  30/ 13.04.2022 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale 
Comuna Măgura, județul Bacău  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. 

Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   .04.2022; 
Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare nr. 4089/ 13.04.2022 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei 
Măgura, judetul Bacău; 

b) Raportul de specialitate întocmit de d-na Silav Elena Irina – secretarul general al Comunei 
Măgura, înregistrat sub nr. 4090/ 13.04.2022;  

c) adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr. 4780 din 11.04.2022, 
înregistrată la Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Măgura cu nr. 4043 din 13.04.2022 - 
privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CRAB S.A. în data de 
16.05.2022  și comunicarea ordinii  de zi a ședinței;  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 2009 și următoarele din Codul civil,  
b) art.  129  alin.  (2)  lit. a)  și  d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n) din Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare,  
c) art. 8, alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
d) art.  129  alin.  (2)  lit. a)  și  d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n)  din Codul administrativ, 

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

modificările și completările ulterioare,  
f) Hotărârii Consiliul Local al Comunei Măgura nr. 43 din 26.04.2021 privind aprobarea 

Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare al comunei Măgura și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 

g) ale Hotărârii Consiliul Local al Comunei Măgura nr. 37 din 27.05.2021 privind 
stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal Unității Administrativ-Teritoriale 
Comuna Măgura în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău 
S.A., la care Comuna Măgura este acţionar, respectiv în AGA Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău, 

h) art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2) si art.11 alin. 2 lit. j) din Actul constitutiv al S.C. 
Compania Regională de Apă Bacău S.A., coroborate cu prevederile art. I alin. (3) din OUG nr. 



 pag. 2 din 7 

26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei 
financiare si de modificare si completare a unor acte normative, 

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

In temeiul prevederilor  art. 132, art.133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin. (1) și 
alin. (8), art. 139, alin. (3) lit. d) și g),  art. 154 alin. (1) teza I, 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 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 
Art. 1. Consiliul Local al Comunei Măgura, în calitate de autoritate administrativă autonomă 

deliberativă a acționarului în S.C. CRAB S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal în 
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., să voteze „PENTRU” în Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor S.C. CRAB S.A. din data de 16.05.2022 la hotărârile prevăzute la punctele 
1 si 2 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr. 4780/11.04.2022. 

 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliul Local al 

Comunei Măgura în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și în 
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A.,  Primarului Comunei Măgura, Companiei 
Regionale de Apă Bacău S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului 
Județului Bacău și și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și 
pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nr.   
Din  .                2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  .04.2022, cu un numar de voturi „ pentru”___, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de ___ consilieri prezenţi, 
din care _____ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și au votat.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 
……………………….………………………… 

 
PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL 

 C O M U N E I  M Ă G U R A  
   ……………………….………………………… 

 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 4089/ 13.04.2022 
     

 

REFERAT DE APROBARE 
privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale 
Comuna Măgura, județul Bacău  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. 

Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022 
 

  
 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 din 26.04.2018  s-a aprobat delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. CRAB S.A. Urmare 
a adoptării actului administrativ anterior menționat, a fost încheiat contractul de 
delegare nr. 556/2006/29.11.2010, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Bacău și S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A, având ca obiect delegarea 
exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de 
exploatarea sistemelor pubice de alimentare cu apă și canalizare necesare pentru 
realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de aria delegării. 

 
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.” 
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- 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.” 
- 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 respectiv 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.” 
În vederea protejării drepturilor unităților administrativ-teritoriale, care, cu 

bună-credință, își asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi în urma 
încheierii actului juridic, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de către 
mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurg din Actul 
Constitutiv al S.C. CRAB S.A., atestat de către consilier juridic Luca Monica-Elena 
sub nr. 73/15.05.2020. Actul de reprezentare (mandate) obligă reprezentantul legal 
(mandatarul) să respecte limitele stabilite de actul adoptat în acest sens, neputând 
schimba elemente ale actelor sau faptelor juridice pentru care a fost mandatat. Actul 
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special de reprezentare  este de strictă aplicare, reprezentantul legal fiind obligat să 
acționeze numai în limitele acestuia.  

În conformitate cu actele constitutive ale ADIB și, respectiv S.C. CRAB S.A., și 
în aplicarea dispozițiilor legale speciale în materie, s-a identificat necesitatea 
adoptării unui act administrativ de autoritate care să delimiteze atribuțiile 
reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale în cele două entități juridice 
și să stabilească cu exactitate limitele între care poate fi exercitată atribuția 
respectivă, fiind astfel determinate expres actele sau faptele juridice pentru care 
este împuternicit reprezentantul legal (mandatarul). 
 Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa 
având ca obiect 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, motiv pentru care propunem spre aprobare 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 16.05.2022. 

 
INIȚIATOR, 

PRMAR,   
Costrăș Iordache  
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Nr. 4090/ 13.04.2022 
     

 

Raport de specialitate la 
privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale 
Comuna Măgura, județul Bacău  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. 

Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022 
 
 
 
 

Subsemnata Silav Elena Irina – secretarul general al comunei văzând Proiectul de Hotărâre 
nr. 30/ 13.04.2022 și referatul de aprobare nr. 4089/ 13.04.2022, 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    
 


