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Anexa nr.1 [a Hot. AGA nr.12/12.08.2019 

JUDETUL PRAHOVA 
S.C. SERVICIUL PUBL.IC DE ALIMENTARE CU APA 

ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. 
COM. ARICESTII RAHTIVANI, Nr. 676 

CIF: RO 28744019; Nr.R.C.: J29/1059/2011 Cap. Soc. Subs. si Vars. 305;000 lei 
Tel. I Fax. 0244-380635 
www. furnizareapa.ro 

E-mail: servpublapa@gmail.com 

REGULAMENT DE ORGANIZARE $1 FUNqJONARE AL CONSJLIULUI DE ADMINJSTRATIE AL 
S.C. SERVICJUL PUBUC DE AUMENT ARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S,R.L. 

CAP .I. DISPOZITII GENERALE 

Art.l. Sodetatea SERVICIUL PUBliC DE ALIMENT ARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L este administrata in sistem 
unitar,de catre Consiliul de Administratie, care se organizeaza ~~ functioneaz:a in baza prezentului regulament. 

Art.2. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti $i revocatl de catre Adunarea Genera Ia Ordinara a Asociatilor. 
Art.3.Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare $1 utile pentru realizarea 

obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor pe care legea le da in mod expres Adun1lrii Generale a 
Asociatilor. · 

Art.4. Consiliul de Administratie deleaga o parte din atributiile de cond!Jcere a societatii unuia sau mai multor directori, 
numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie, nu_mind pe unul dintre ei director general. 

CAP. II ORGANIZAREA CONSILIULUJ DE ADMINISTRATJE 
Art. 5. 

1) Consiliul de Administratie este format din 5 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi rei nnoit, 
in conditiile legii. 

2) Consiliul de Administratie este condus de un pre$edinte, sau, in absenta acestuia, de un alt membru, 
desemnat prin vot dintre membrii c;:onsiliului. 

3) Secretariatul Consiliului de Administratie este asigurat de catre o persoana numita din cadrul societatii. 
Art. 6. 

1) Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa indeplineasca cerintele de reputatie ~i experienta adecvate, sa 
nu' se afle in situatiile de incompatibilitate prevazute de lege $1 nu pot incheia cu societatea un contract de 
munca. 

2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi. 
3) Pentru activitatea desfa~urata, membrii Consiliului de Administratie primesc o indemnizatie lunara, stabilita 

de catre Adunarea Genera Ia Ordinara a Asoci;ltilor. 
4) Orice alte angajaniente $i obligatii profesion<lle ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive ~i 

neexecutive in Consiliul unor socletati $i institutii non-profit, vor fi ad use Ia cunO$tinta Consiliului inainte de 
numire $i pe perioada mandatului, prin intermediul un.ui CV detaliat, care va fi actualizat pe durata exercitarii 
mandatuluL 

5) Administratorul care are lntr-o anum ita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii 
trebuie sa ii in~tiin~eze despre aceasta pe ceilalti administratori ~i pe auditorii interni ~~ sa nu ia parte Ia nici o 
deliberare privitoare Ia aceasta operatiune. 

CAP. Ill. DREPTUJtl, OBUGATJI $1 ATRIBUJII ALE MEMBRILOR CONSJLIULUI DE ADMINISTRATJE 

Sectiunea 1 - Drepturi ale membrilor Conslliului de administratle 

Art.7. 
1} Membrii Consiliului de Administratie au dreptul sa solicite directorilor informatii cu privire Ia conducerea 

operativa $i materialele necesare in vederea fundamentarii deciziilor. 
2} Membrii Consiliului de Administratie au dreptul Ia plata lunara a indemnizatiei, in cond i~iile stabilite de 

Adunarea Generala Ordinarii a Asociatilor. 
3) Membrii Consiliului de Administratie au dreptul sa solicite cain procesul verbal sa se consemneze punctullor 

de vedere $1 modulln care au votat. 
4) Drepturile membrilor Consiliului de Administratie sunt cuprinse in contractu! de mandat incheiat cu 

societatea. 

Sectiunea 2 - Obllgatli ale membrilor Consiliului de Administratie 
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Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa l~i exercite mandatul cu .loialitate, In interesul societatii ?i sa 
asigure confidentialitatea asupra secretelor comerciale ~~ a datelor ~~ informatiilor Ia care au acces In calitate 
de administratori. 

2) Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa participe Ia sedintele Consiliului de Administratie ?i sa voteze 
a supra punctelor lnscrise pe ordinea de zi. 

3) Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa participe Ia sedintele Adunarii Generale a Asociatilor, sa 
prezinte materialele aferente ordinii de zi ?i sa raspunda lntrebarilor reprezentantilor asociatului unic. 

4) Membrii Consiliului de Administratie au obligatia sa sesizeze In scris auditorului financiar ?i adunarii generale a 
Asociatilor asupra deficientelor sau neregulilor de natura sa pericliteze funqionarea normal.a a societatii. sau 
de lndjlcare a legislatiei In vigoare, pe care le constata direct sau indirect In exercitarea mandatului. 

5) Obligatiile membr.ilor Consiliului de Administratie sunt cuprinse In contractu! de mandat lncheiat cu 
societatea. 

Sectiunea 3 - Competentele ConsiUului de Administratie 
Art. 9. 

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor: 
stabilirea directiilor principale de activitate ?ide dezvoltare ale societatii; 
stabilirea politicilor cantabile ?i a sistemului de control financiar, precum ?i ·aprobarea planifidirii financiare; 
numirea ?i revocarea directorilor ?i stabilirea remuneratiei acestora; 
supravegherea activitatii directorilor; 

1) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Asociatilor ?i implementarea hotararilor acesteia; 
introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit normelor legale incidente, 
conform art.142 litera f din Legea 31/1990. 

2) Nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de ditre Consiliul de Administratie din partea Adunarii 
Generale a Asociatilor. 

3) Consiliul de Administratie exercita orice alte atributii care sunt stabilite conform prevederilor legale. 

CAPITOLUL IV. FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

Seqiunea 1-Convocarea Consiliului de Administriilie 

Art.lO. 
1) Consiliul de Administratie se lntrune?te lunar sa·u ori de cate ori interesele societatii o cer, Ia convocarea 

pre~edintelui sau Ia solicitarea motivata a eel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general (in acest 
caz, ordinea de zi este stabilita de ditre autorii cererii) . . 

2) Convocarea pentru $edintele ordinare se realizeaza de d!tre pre~edintele Consiliului, care stabile~te ordinea 
de zi ~~ prezideaza sedinta. Convocatorul va cuprinde data, locul unde se va tine ~edinta ~i ordinea de zi. 
Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii dear In cazuri de urgenta. 

3) Convocarea pentru lntrunirea Consiliului de Administratie se face in forma scrisa $i va fi transmisa 
administratorilor, cu·cel putin 5 zile lucratoare lnainte de data intrunirii. 

~ 4) Sedintele extraordinare ale Consiliului de Administratie pot fi tinute ~i fara convocator daca toti membrii 
Consiliului de Administratie sunt prezenti sau dad! cei absenti renunta expres, in scris, Ia dreptul de 
participare. 

5) Convocarea membrilor Consili4lui de Administratie se poate realiza prin corespondenta sau prin e-mail. 
6) Convocarea va fi lnsotita de propunerea ordinii de zi a ~edintei ~~ de documentele care urmeaza s~ faca 

obiectul dezbaterii conform acesteia. 
7) Pentru ~edintele extraordinare convocarea se va face cu eel putin 5 zile lnainte, w respectarea precizarilor de 

Ia alineatele 5) ~i 6). 

Sectiunea a 2-a- Ordinea de zl a ~edintei Consiliului de administratie 

Art.11. 
1) Propunerea ordinii de zi se intocme$te Ia initiativa pre$edintelui Consiliului de Administratie ~~ cuprinde 

probleme de interes care intra In competenta de solutionare a Consiliului sau materiale informative privind 
activitatea operativa. 

2) Propunerea ordinii de zi este inscrisa In cuprinsul invitatiei de $edinta transmisa membrilor Consiliului de 
Administratie $i se aduce Ia cuno~tinta directorului general ?i secretarului consiliului. 

3) Ordinea de zi se aproba ln. ~edinta, cu votul majoritatii membrilor prezenti. 
4) In cazuli'n care ordinea de zi nu este aprobata, ~edinta se suspenda urmand ca aceasta sa fie revizuita, iar 

$edinta reprogramata Ia o data ulterioara stabilita de majoritatea membrilor Consiliului de Administrape 
prezenti. 
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5) Modificarea ordinii de zi, prin retragerea unor puncte sau includerea unor noi puncte, se poate realiza cu votul 
majoritatii membrilor prezenti Ia ~edinta . 

6) Dupa aprobare, ordinea de zi nu mai poate fi modificata, problemele pe care le contine urmand sa se dezbat~, 
de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise. 

Sectiunea a 3-a - Atributlile pre~edintelui Consiliului de administratie 

Art.12. Pre~edintele Consiliului de Administratie exercita, in cadrul ~edintelor consiliului, orm~toarele atributii: 
a) prezideaza ~edinta ~~ asigura mentinerea ordinii ~~ respectarea regulamentului de desfa~urare a ~edintelor; 
b) deschide lucrarile ~edintei ~~ prezinta propunerea ordinii de zi, a~a cum a fost tomunicata, apoi o supune 

aprobarii membrilor, ell precizarea eventualelor modificari ale acesteia, Ia inceputul fled! rei ~edinte; 
c) pentru fiecare punct de pe ordine;;~ de zi, face o prezentare sustinuta cu documente, personal sau impreun11 cu 

initiatorul documentului, ~~ o supl,lne spre dezbatere ~~ solutionare; 
d) supune votului membrilor rezultatul dezbaterilor ~~ anunta rezultatul votarii cu predzarea voturilor ,pentru", a 

celor ,contra" $i a ,abtinerilor"; 
e) declara inchisa $edlnta ~~ impreuna cu cei prezenti Ia ~edinta,.semneaza procesele verbale; 
f) semneaza de.ciziile adoptate impreuna cu secretarul Consiiiului. 

Seqiunea a 4-a-Atributiile secretarului Conslliulul de Administratie 

Art.13. 
1) Secretarul Consiliului de Administratie participa in mod obligatoriu Ia $edinte $1 ii revin urmatoarele atr ibutii: 

a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a membrilor Consiliului de Administratie ~~ a invitatilor, Ia 
cererea pre$edintelui, sau a eel putin 2 dintre membrii Consiliului, sau a directorului general; 

b) asigura redactarea proceselor verbale de $edinta, prin consemnarea tuturor punctelor de vedere exprimate $i 
a rezultatului votului; 

c) asigura redactarea deciziilor Consiliului conform mentiunilor din procesele verbale de ~edinta referitor Ia 
problema anallzata $i rezultatul votului; 

d) gestioneaza arhiva Consiliului de Administratie: registrul cu procese verbale $i documentatia pe baza direia au 
fest adoptate declziile Consiliului, etc. 

2) Secretarul Consiliului de Administratie este responsabil pentru comunicarea deciziilor catre directorul general. 

Sectiunea a 5-a - Desfa~urarea activitatii Conslllului de Administratle 

Art.14. 
1) Consiliul de Administratie i?i desfa$Oara activitatea in prezenta a eel putin doua treimi din numarul membrilor 

sai; dadi nu este indeplinita aceasd conditie, $edinta se poate reprograma intr-un interval de eel mult 10 zile,. 
avand aceea$i ordine de zi. 

2) Deciziile Consiliului de Administratie se iau cu majoritate de voturi a membrilor prezenti . 

Art.15. 
1) La $edintele Consiliului de Administratie participa,. i n calitate de invitat permanent, directotul general al 

societatii (in cazul in care acesta nu este membru al Consiliului). 
2) La l'edinteie Conslllului de Administratie pot fi invitati direct ori, $efi de departamente, speciali$ti din cadrul 

societatii in a carer responsabilitate se afla subiectele $i documentele inscrise pe ordinea de zi. 

Art.16. Membrii Consiliului de Administratie vor participa Ia dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi $i sunt 
obligati sa il'i dea votul asupra problemei care formeaza obiectul dezbaterii. 

Art.17 
1) Dezbateril.e Consiliului de Administratie se consemneaza in procesul-verbal al ~edintei ~~ se pastreaza intr-un 

registru sigilat, numerotat $i parafat de catre secretarul Consiliului de Administrat ie. 
2) Procesul-verbal va cuprinde hotararile luate, numarui de voturi intrunite $i opiniile exprimate individual. 

Procesul-verbal trebuie semnat de toti mernbrii Consiliului de Administratie participanti Ia ~edinta, precum ~~ 
de catre secretar. 

3) Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza deciziile acestuia, care se 
semneaza de catre pre$edinte $i secretar. 

Seqiunea a 6- a- Procedura de vot 
Art. 18. 

1) Votul membrilor Consiliului de Administratie este individual $i deschis. 
2} Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii. 
3) Votul exprimat poate fi : ,pentru", ,contra" sau "abtinere". 
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Membrii Consiliului de Administra~ie care cunosc dl au un interes personal fata de o operatiune asupra careia 
se va lua o decizie se vor abtine obligatoriu de Ia vot. 
Tn situa~iile prevazute Ia alin. (4), membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa anunte, Ia inceputul 
dezbaterilor, interesul personal pe care il au in cauza respectiva; anuntarea interesului personal ~i abtinerea 
de Ia vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al ~edintei. 

Art.19. Proiectele ~~ propunerile respinse de Consiliul de Administratie (care nu au intrunit numarul legal de voturi) nu 
pot fi read use in dezbaterea acestuia in cursu I aceleia~i ~edinte. 

CAP. V. RAsPUNDEREA C()NSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

Art.20. 
1) Membrii Consiliului de Adminlstratle sunt raspunzatori in conditiile legii pentru indeplinirea atributiilor ce le 

revin ~i raspund solidar fata de so.cietate. 
2) Administratorli sunt solidar raspunzatori fata de societate p~ntru: 

a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati; · 
b) existenta reala a dividendelor platite; 

-·c) existenta registrelor cerute de lege ~~ corecta lor tinere; 
d) indeplinirea exacta a hotararilor adunarilor generale; 
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea ~i actul constitutiv le impun. 

3) Membrii Consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit 
pagubitoare pentru societate nu raspund pentru aceasta dad! au consemnat expres punctul lor de vedere in 
registrul de $edinte al Consillului de Administratie. 

4) Membrii Consiliului de Administratie raspund, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate societatii ca urmare a 
neindeplinirii obligatiilor ce le revin. 

5) Administratorii sunt solldar raspunzatori CU predecesorii lor imediati dad!, avand CUOO$tinta de neregulile 
savar$ite de ace$tia, nu le comunldl auditorilor interni $i auditorului financiar. 

CAP. VI. INCETAREA CALITATII DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

Art.21. Calitatea de membru in Consiliul de Administratie inceteaza in urmatoarele cazuri: 
a) expirarea duratei mandatului; 
b) renuntarea Ia mandat; 
c) incompatibilitate; 
d) revocarea mandatului de catre Adunarea Genera Ia a Asociatilor; 
e) imposibilitatea exercitarii mandatului; 
f) condamnarea, prin hotarare judeditoreasca ramasa definitiva; 
g) punerea sub interdictie judecatoreasca; 
h) deces. 

Art.22. Tncetarea calitatii de·membru in Consiliul de Administratie se constata, dupa caz, de catre Consiliul de 
Administratie sau Adunarea Generala a Asociatilor. 

CAP. VII. VACANT AREA POSTURILOR DE ADMINISTRATOR 

Art.23. 
a) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator autoritatea publica tutelara, poate 
convoca Adunarea General a a Asociatilor in vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, 
pan a Ia finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit OUG 109/2011. Autoritatea publica 
tutelara, va putea prezenta in adunarea genera Ia a Asociati lor propuneri de candidati . 

b) Daca vacanta prevazuta Ia alin. (1) determina sd!derea numarului administratorilor sub minimul legal 
administratorii dlma~i convoaca de in data Adunarea Generala a Asociatilor in $edinta ordinarii, pentru a 
completa numarul de membrl ai Consiliului de Administratie. 

CAP. VIII. COMITETE CONS.ULTATIVE 
Art.24. 

1) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, formate din eel putin 2 membri ai Consiliului, co;~re 
sunt insarcinate cu desfli$urarea de investigat ii ~i cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, i n domenii 
precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor ~~ personalulul sau nominalizarea de candidatl 
pentru diferitele posturi de conducere. 

2) Comitetele vor inainta Consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatli lor. 
3) Cel pu!in un·membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. (1) trebuie sa fie administrator neexecutiv. 
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1) Comitetul de audit ~i eel de remunerare sunt formate din administratori neexecutivi 
. 2) Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor cantabile sau 

in audit financiar. /

rt.25. 

('' .. 

~ CAP: IX. DISPOZITII FINALE . 

. · · Art.26. Prezentul regulament este intocmit in conformitate cu dispozitiie legale in vigoare, respect iv cerintele codului 
de guvernanta .corporativa. 
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Art.27. Adoptarea, respectiv modificarea regulamentului de organizare ~i functionare al Consiliului de Administratie se 
face cu votul a eel putin doua treimi din numarul membrilor acestuia, sub coordonarea pre$edintelui Consiliului. 

Nota: Prezentul Regulament de Organizare ~I Functionare al Consillului de Admlnistratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC 
DE ALIMENT ARE CU APA ARICE~TII RAHTIVANI'' S.R.L. a fost aproba_t _prin Hotararea A.G.A. nr.12/12.08.2019 

Pre$edinte 
Consillul de Administratie 
SCUMPU ELENA DORINA 
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