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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

COMUNA MĂGIREŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

Tel./fax – 0234/355.000; Tel.0234/355.200 

 

 HOTARAREA  
nr. 12 din 24.02.2022      

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al comunei Magiresti   pentru ședința Adunării 

Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022 

 
Consiliul Local al comunei Măgireşti, judetul Bacau, intrunit in sedinta extraordinara de lucru  in data de  24.02.2022 

 
      Văzând: 

 adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr. 930 din 20.01.2022, înregistrată la Unitatea 

Administrativ-Teritorială comuna Magiresti sub nr. 1453 din 22.02.2022 privind convocarea Adunării 

Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CRAB S.A. în data de 25.02.2022 și comunicarea ordinii  de zi a 

ședinței 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 1464/23.02.2022,  

 raportul compartimentului de specialitate aflat in subordinea primarului comunei Magiresti inregistrat sub 

numarul 1465/23.02.2022 

  avizul favorabil cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Măgireşti,  

     În baza prevederilor : 

 art. 2009 și următoarele din Codul civil,  

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

completările ulterioare,  

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

completările ulterioare,  

  Hotărârii Consiliul Local privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Magiresti  și a contractului de delegare directă a gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

  Contractului de finanțare nr.423/03.12.2020, precum și ale contractelor de împrumut încheiate cu BERD,  

  Hotărârii Consiliul Local al  comunei Magiresti  privind stabilirea limitelor de reprezentare a 

reprezentantului legal al comunei Magiresti în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania Regională 

de Apă Bacău S.A., la care comuna Magiresti  este acţionar, respectiv în AGA Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău, 

 În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2) si art.11 alin. 2 lit. f din Actul constitutiv al S.C. 

Compania Regională de Apă Bacău S.A. , 

              In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, 

alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Consiliul Local al comunei Magiresti, 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/IMPOTRIVA/ABTINERE” în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor S.C. CRAB S.A. din data de 25.02.2022 la hotărârile prevăzute la punctele 1, 2 si 3 ale ordinii de zi 

comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr. 930/20.01.2022 

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

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. 

CRAB S.A., compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Magiresti, 
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Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Județului 

Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii.  

 

 

  

Preşedinte de şedinţă                                                                                                 contrasemnează 

Iftimie Radu                                                                                                             secretar general 

                                                                                                Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu       voturi pentru,     .voturi împotrivă,            abţineri de cei        consilieri locali 
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CONVOCARE 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., 

Convoaca , in temeiul art. 117  din Legea nr. 31 / 1990 privind  Societatile , republicata si ale art. 10 alin. 5  din Actul 

Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 

, pentru data de 25.02.2022 ora 13.00 la sediul societatii situat in  localitatea Bacau, str.Henri Coanda nr. 2, pentru 

toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .  

  Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :  

1. Aprobarea Planului de Investitii pentru anul 2022 , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. f  din Actul Constitutiv 
CRAB.  

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2022  ,  conform prevederilor art.11 alin. 2 
lit. f  din Actul Constitutiv CRAB.  

3. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate  si inregistrarea hotararii adunarii 
generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului , precum si a persoanei care va semna hotararea 
adoptata .  

4. Diverse .  
 

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi 

puse la dispozitia actionarilor prin e-mail . 

 In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 privind societatile, art. 44 din OUG nr.109/2011 

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si art. 10 alin.2 din Actul Constitutiv , actionarii vor vota prin 

corespondenta,  inainte de data adunarii generale , prin utilizarea formularului de vot atasat .  

Formularul de vot va fi transmis pana cel tarziu 23.02.2022 ora 13.00 ,  respectiv cu cel putin 48 de ore 

inainte de AGA . Exercitarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept in adunarea generala , conform 

prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sau de catre reprezentantul desemnat in baza 

mandatului primit de la reprezentul legal.  

 In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea 

generala se reprogrameaza pentru data de  28.02.2022 ora 13.00 . 

La Formularul de vot va trebui sa atasati si hotararea de Consiliu Local/Judetean privind 

mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a sedintei AGA CRAB in ceea ce priveste stabilirea 

limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unitatii Administrativ Teritoriale in AGA 

CRAB la care municipiul/orasul/comuna este actionar la CRAB .  

Hotararea va trebui adoptata pana cel tarziu data de transmitere a votului,  respectiv 23.02.2022 

sau 28.02.2022 , ora 13.00 , avand in vedere urmatoarele considerente , exprimate prin Actul 

Constitutiv . 
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      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. Actul de reprezentare (mandat) 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 special de reprezentare  este de strictă aplicare, reprezentantul legal fiind obligat să acționeze numai în limitele 

acestuia.  

 

 

 


