
 pag. 1 din 2 

 

 

R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACAU 
COMUNA MĂGURA 
CONSILIUL LOCAL 

E – mail: contact@primaria-magura.ro  
Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 

Tel./fax –0234-212406 Fax: 0234-212623 
 

 

 
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 19.10.2022 
 

Consiliul Local al comunei Măgura întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2022 ; 
Luând în dezbatere: 
a) Referatul de aprobare nr. 9791/ 22.09.2022 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. 9792/ 22.09.2022;  
c) adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr. 11553/15.09.2022 , înregistrată la 

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Măgura cu nr. 9559 din 16.09.2022 - privind convocarea 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CRAB S.A. în data de 19.10.2022  și comunicarea ordinii  
de zi a ședinței;  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 2009 și următoarele din Codul civil,  
b) art. 8, alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare,  
c) art.  129  alin.  (2)  lit. a)  și  d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n) din OUG  nr.57/ 2019  privind 

Codul administrativ, 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)  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; 

f) 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, 

g) art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2) , art.11 alin. 2 lit. j si art. 14 alin.11 pct. 19 din Actul 
constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. , coroborate cu prevederile art. 55 din OUG 
nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 

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 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura HOTĂRĂȘTE: 
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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 19.10.2022 la hotărârile prevăzute la punctele 1 si 2 ale ordinii de 
zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr. 11553/15.09.2022, Anexa la prezenta hotărâre. 

 
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. 72 
Din  29.09.2022 
Nr. de consilieri prezenţi __15___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  29.09.2022, cu un numar de voturi „ pentru” __15__,  voturi „abţineri” __-__, voturi  „împotrivă” __-__, din totalul de __15__ 
consilieri prezenţi, din care __15___ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și vot.      

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
   ………….………………………… 
 

MARCU ADRIAN 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL GENERAL AL 

C O M U N E I  
  ……….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA SILAV 


