România
Judeţul Bacău
Consiliul Local al Comunei Caiuti

Hotărâre
privind aprobarea participarii ca actionar la S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.
Consiliul Local al Comunei Caiuti, judeţul Bacău

Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare
- Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Capitolului 4, secţiunea 4.4 din Ghidul privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Caiuti, înregistrată sub nr. 4851 din 05.06.2014;
În baza dispoziţiilor art. 36 (2) lit. b şi lit. d. şi ale art. 45, alin. (2), lit. f din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aproba participarea comunei Caiuti ca actionar la S.C. Compania Regionala de Apa Bacau
S.A.
Art. 2. Se aproba cumpararea a 10 actiuni de la Judetul Bacau, care detine un numar de 1.102.153 actiuni
la CRAB, reprezentand 45,83296% din capitalul social al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.,
valoarea nominala a unei actiuni fiind de 10 lei. Aportul in numerar in valoare de 100 Lei aferent
actiunilor cumparate de la Judetul Bacau reprezinta 0,00042 % din capitalul social.
Art. 3. Suma prevazuta la art. 2 din prezenta hotarare va fi alocata din bugetul propriu al comunei Caiuti.
Art. 4. Se aproba Actul Constitutiv actualizat al S.C. C.R.A.B. S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta
hotarare.
Art. 5. Aprobarea delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare va face obiectul
unei viitoare hotarari a Consiliului Local Caiuti, care va sta la baza aprobarii Master Planului privind
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investitiile prioritare in perioada 2014 – 2020 aferente proiectului „Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”.
Art. 6. Se imputerniceste Primarul comunei Caiuti, dl. Durlan Iulian, sa semneze Actul Constitutiv
actualizat al S.C. C.R.A.B. S.A., anexat la prezenta hotarare.
Art. 7. Se desemneaza dl.Durlan Iulian, ca reprezentant al comunei Caiuti in Adunarea Generala a
Actionarilor a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A..
Art. 8. De la data adoptarii prezentei hotarari, se revoca Hotararea Consiliului local Caiuti nr.
33/30.05.2014.
Art. 9. Prezenta hotarare va fi comunicata Viceprimarului, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Bacau – ADIB, Institutiei Prefectului Judetului Bacau, persoanei nominalizate la art. 4 din prezenta
hotarare, 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. 41/12.06.2014

Prezenta hotarare a fost aprobata cu 10 voturi pentru si o abtinere. La sedinta au
participat 11 consilieri locali din cei 15 care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.

2

