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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA SOLONȚ 
PRIMAR 

 

  

      PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna 

Solonț   pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău 
S.A. din 25.02.2022 
NR.14/15.02.2022 

 
Primarul comunei Solonț, 
Având în vedere prevederile : 
- 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,  
- ale Hotărârii Consiliul Local al comunei Solonț privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Solonț  și a contractului de 
delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

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

- ale Hotărârii Consiliul Local al comunei Solonț privind stabilirea limitelor de reprezentare a 
reprezentantului legal Unității Administrativ-Teritoriale comuna Solonț în Adunarea Generală a Acţionarilor 
a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna Solonț este acţionar, respectiv în AGA 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, 

În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art. 9^1 lit. d), art. 10 alin. (2) si art.11 alin. 2 lit. f din Actul 
constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. precum și ale art.17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. e) din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, 

Văzând adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr. 930 din 20.01.2022, înregistrată la 
Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Solonț  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;  

Ținând seama de Referatul de aprobare al inițiatorului - primar nr.903 din 16.02.2022, de Raportul 
compartimentului de resort nr. 904 din 16.02.2022  

În   temeiul  art.  129  alin.  (2)  lit. a)  și  d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n),  art. 139, alin. (3) lit. d), 
și g),  art. 132, art. 154 alin. (1) teza I, precum și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

 
PROPUNE: 

 
Art. 1. Consiliul Local al comunei Solonț, 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 
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Acționarilor S.C. CRAB S.A., să voteze „PENTRU” 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 Solonț 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și în Adunarea Generală a 
Acționarilor S.C. CRAB S.A.,  viceprimarului comunei Solonț Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în 
condițiile legii.  

 
PRIMAR,            

ALEXANDRESCU EUSEBIU 
                Aviz pentru legalitate, 
             Secretarul general al comunei Solonț 

                      Matei Lăcrămioara 


