ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA CAIUTI
Nr. 4128 DIN 19.05.2014
REFERAT

In conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana prin care
Romaniei i-au revenit obligatii care implica investitii importante in serviciile de
alimentare cu apa si de canalizare.

Astfel, pentru realizarea unui operator unic care să îndeplinească cerințele
impuse prin “ Programul Operational Infrastructura Mare 2014 -2020 “ Axa
Prioritara 4 - Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselorobiectiv specific : “ Colectarea si epurarea apelor uzate urbane și asigurarea
alimentarii cu apă potabilă a populației ” este necesară unirea celor mai mari
societăți care furnizează servicii similare în județ, SC COMPANIA REGIONALĂ
DE APĂ SA.

Avand in vedere cele de mai sus si beneficiile aduse de existenta operatorului,
comuna Caiuti din judetul Bacau, solicita participarea ca actionar la CRAB si
aprobarea actului constitutiv al CRAB.
În concluzie, având în vedere importanţa participarii comunei in calitate de
actionar CRAB supunem spre analiză şi aprobare Actul Constitutiv al CRAB-ului.
Vă mulţumim.
VICEPRIMAR,
ORANDARU GABRIEL

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL CAIUTI
HOTARARE
privind aprobarea Actului Constitutiv al SC CRAB SA
Consiliul local al comunei Caiuti, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.05.2014
Avand in vedere:

- Adresa nr.202/16.05.2014 a SC CRAB SA inregistrata sub nr.4101/16.05.2014;
- Referatul nr.4128/19.05.2014 al Viceprimarului comunei Caiuti
- Expunerea de motive a Primarului comunei Caiuti inregistrata sub nr. 4203/20.05.2014 ;
In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. e si ale art. 36, alin. (7), lit. c din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba participarea Comunei Caiuti, prin Consiliul Local Caiuti, cu capital la SC
CRAB SA , persoana juridica infiintata ca societate pe actiuni, cu sediul in Bacau, avand capital social
de 24.047.170 lei.
Art. 2. Se aproba participarea Comunei Caiuti, cu un aport in numerar in valoare de 100 lei si
aport in natura in valoare de ____-____ lei la capitalul social al SC CRAB SA, reprezentand 0, 00042
% din capitalul social.
Art. 3. Se aproba Actul Constitutiv al Companiei Regionale de Apa Bacau SA, conform anexei
nr. 1 la prezenta.
Art.4. Se imputerniceste Primarul comunei Caiuti, dl. Durlan Iulian, sa semneze Actul
Constitutiv al Companiei Regionale de Apa Bacau SA, anexat la prezenta hotarare.
Art.5. Se desemneaza dl. Durlan Iulian, ca reprezentant al comunei Caiuti, in Adunarea
Generala a Actionarilor a SC Companiei Regionale de Apa Bacau SA.
Art.6. Prezenta hotarare va fi comunicata Viceprimarului, Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Bacau – ADIB, Institutiei Prefectului Judetului Bacau, persoanei nominalizate la art. 4
al prezentei hotarari, Consiliului Judetean Bacau, si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.
Presedinte de sedinta,
Antoniu Constantin-Valeriu

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 33/30.05.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 14 voturi pentru ai o abtinere. La sedinta au
participat toti cei 15 consilieri care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CAIUTI
- PRIMAR -

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv al SC CRAB SA

Astfel, pentru realizarea unui operator unic care să îndeplinească cerințele
impuse prin " Programul Operational Infrastructura Mare 2014 -2020 " Axa
Prioritara 4 - Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselorobiectiv specific : " Colectarea si epurarea apelor uzate urbane și asigurarea
alimentarii cu apă potabilă a populației " este necesară unirea celor mai mari
societăți care furnizează servicii similare în județ, SC COMPANIA REGIONALĂ
DE APĂ SA.

PRIMAR,
IULIAN DURLAN

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU
VICEPRIMARUL COMUNEI CAIUTI
RAPORT DE SPECIALITATE
pentru avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv al SC
CRAB SA

Astfel, pentru realizarea unui operator unic care să îndeplinească cerințele
impuse prin " Programul Operational Infrastructura Mare 2014 -2020 " Axa
Prioritara 4 - Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselorobiectiv specific : " Colectarea si epurarea apelor uzate urbane și asigurarea
alimentarii cu apă potabilă a populației " este necesară unirea celor mai mari
societăți care furnizează servicii similare în județ, SC COMPANIA REGIONALĂ
DE APĂ SA.

VICEPRIMAR,
ORANDARU GABRIEL

