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Expunere de motive

Prin adresa nr. 16998/DG/18.04.2022, Companiei de Apa Somes S.A. solicita
avizarea propunerii de modificare a Actului constitutiv.
Abrogarea art. 31 din Legea nr. 51/2006 nu atrage eliminarea drepturilor speciale,
legale și statutare, prevăzute în actele de înființare ale Asociației și ale Companiei de Apă
Someș S.A.
Legea care guvernează contractul pe toată durata existenței sale este cea în vigoare la
data încheierii acestuia. Modificările aduse Legii nr. 51/2006 prin OUG 58/2018 vor fi avute
în vedere doar în ipoteza încheierii unui nou contract de delegare.
Chiar dacă OUG 58/2016 a abrogat art. 31 din Legea nr. 51/2006, conținutul acestuia
a fost preluat integral de alin.2 ind.1 al art. 28 din aceeași lege. Prin urmare, chiar și în
prezent, în ipoteza atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice au dreptul de a
exercita un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau
semnificative ale operatorului.
Conform dispozițiilor art. II.pct.10 din OUG 58/2016, controlul direct şi influenţa
dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului constituie una din
condiţiile ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât
şi pe toată durata acestui contract.
Dreptul de a exercita un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor
strategice și/sau semnificative ale operatorului sunt prevăzute și de art. 17 alin.2 lit.a din
Statutul Asociatiei. Potrivit acestuia, Asociaţia va fi consultată cu privire la propunerile de
modificare a Actului constitutiv al operatorului, înainte de aprobarea acestora. Autorităţile
deliberative ale asociaţilor care sunt în același timp și acționari /asociați ai operatorului, vor
respecta avizul Asociaţiei. În aplicarea prevederilor art. 28, alin. 2^1 lit.(a) din Legea
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociaţie
a controlului direct şi a influenţei dominante asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative
ale operatorului, asociaţii care sunt acţionari/asociaţi ai operatorului acordă Asociaţiei,
potrivit prezentului statut, dreptul de a:
a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea generală a operatorului are
dreptul să numească membrii consiliului de administraţie al operatorului;
b) propune revocarea membrilor consiliului de administraţie al operatorului;
c) propune introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor consiliului de
administraţie al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;
d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare şi funcţionare al
operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie al societăţii;

e) acorda avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de
consiliul de administraţie al societăţii înainte de aprobarea acestora de către Adunarea
generală a operatorului;
f) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale, cu condiţia ca obiectul
principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (
cod CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor uzate ( cod CAEN 3700);
g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut
de legea societăţilor comerciale şi a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra
destinaţiei şi cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea generală a operatorului să
poată lua o hotărâre în acest domeniu;
h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de
adoptarea lor;
i) fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare acţionar/asociat al operatorului, despre
activitatea acestuia.
k) acorda avizul conform asupra proiectului de buget, propunerilor de rectificari bugetare,
bilantului financiar-contabil, organigramei si statului de functii, inainte de aprobarea
acestora in forurile deliberative ale Operatorului.
Drepturile speciale indicate în articolul 17 din Statutul Asociației sunt cele prevăzute de HG
855/2008.
În concluzie, în raport de obiectul de activitate al Operatorului prevăzut în art. 6.1 din
Actul constitutiv al Companiei, de atribuţiile de control conferite Asociaţiei prin dispoziţiile
art. 9 (2) lit.e și art. 31 din Legea 51/2006, în vigoare la data semnării contractului de
delegare , de art. II.pct.10 din OUG 58/2016 precum și de prevederile art. 17 din Statutul
Asociației, controlul direct și influența dominantă exercitate de către Asociaţie asupra
deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, precum și drepturile speciale
ale Asociației inserate în Actul constituiv al Companiei, nu pot fi eliminate.
Privitor la propunerile de modificare a art. 1.2 și art. 6.1 din Actul constitutiv,
acestea nu se impun, contractul încheiat de părți urmând a fi denumit în continuare
“Contractul de Delegare”,așa cum se prevede deja în forma inițială.
Cât privește art. 13.2 lit.c) și art. 17.2 din Actului constitutiv, precizăm că
modificarea acestora nu se impune atâta timp cât Asociația este autoritate tutelară
conform dispozițiilor art. 27 alin.3 din Legea nr. 51/2006.
În consecință, pentru motivele expuse mai sus, propunem:
- aviz negativ propunerilor de modificare a art.1.2, art.6.1, art.8.3, art.13.2, art.13.3.,
art.14.4, art.17.2, art.18.1lit.b) și e) și art. 23.4 din Actului constitutiv al Companiei de
Apă Someș S.A.
- aviz pozitiv propunerilor de modificare a art.7.5, art.11.10, art.17.3, art.17.5, art.18.1
lit o), p), s) și t), art. 19.4 și art. 20.5 din Actului constitutiv al Companiei de Apă Someș
S.A.
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