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RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  BBAACCĂĂUU 

CCOOMMUUNNAA    GGAAIICCEEAANNAA  

--CCOONNSSLLIIUULL  LLOOCCAALL--  
Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 

 

HOTARAREA Nr.67 din 12.12.2022 

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Gaiceana 

pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 

23.12.2022 

 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data de 12.12.2022 

Având în vedere: 

- Convocatorul ADIB nr.997/21.11.2022 

- Nota de fundamentare nr.996/21.11.2022 referitoare la aprobarea scrisorii de așteptări privind 

performanțele așteptate de la consiliul de administrație, directorul general și directorul economic din cadrul 

operatorului regional C.R.A.B. S.A. 

- Anunțul privind consultarea acționarilor nr.944 din 09.11.2022; 

- Procesul-verbal privind consultarea acționarilor nr.995 din 21.11.2022; 

-  Raportul de specialitate al dnei Iancu Loredana Nr.5047 din 06.12.2022;  

-  Referatul de aprobare al Primarului Comunei Gaiceana, nr.5049 din 06.12.2022 

-  art. 2009 și următoarele din Codul civil,  

- art.2 lit. e) și h), art. 3 alin. (1), (2) și(3), art. 6 lit. a), c), e) și j), art. 7 alin. (1), lit. b) și e) si alin. (2) lit. h), 

art. 8, alin. (1) și alin. (3) lit. a), b) și e),art. 9 alin. (1), lit. a), e), f) și h) și alin. (2), lit. b) și e), art. 10 alin. 

(4), alin. (5) și (51),precum și  art. 27 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 Gaiceana nr.16 din 4.8.2009 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei 

Gaiceana 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 comunei Gaiceana nr.27 din 28.06.2021 privind stabilirea limitelor de 

reprezentare a reprezentantului legal Unității Administrativ-Teritoriale comuna Gaiceana în Adunarea 

Generală a Acţionarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna Gaiceana este 

acţionar, respectiv în AGA Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, 

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

În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art. 9^1 lit. d), art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (2) lit. k) din Actul 

constitutivalS.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, 
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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), f) 

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,  

 

HOTARASTE: 

Art.1 Se acorda mandat special reprezentantului UAT Gaiceana., respectiv dlui FLOREA DANUT 

în calitate de primar, să voteze  pentru/împotrivă/abținere, în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I.B din 

data de 23.12.2022, în numele şi pe seama Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de la consiliul de administrație, directorul 

general și directorul economic din cadrul operatorului regional C.R.A.B. S.A. 

 

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

Gaiceana în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și în Adunarea Generală a 

Acționarilor S.C. CRAB S.A., Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău, Prefectului Județului Bacăuși va fi făcută publică, în condițiile legii.  

 

 

 

 

                            Presedinte de sedinta,                                                Contrasemneaza, 
                                                   Consilier local                                                Pentru  Secretar general                                                                                                                                                                     
              Ghiurca Olimpia        Iancu Loredana 
     
 
 
 
 
 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 10  voturi  pentru (10  consilieri prezenti) 

 
 

 


