
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

       PROIECT    
         
 

    HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

dl. Mihail Genoiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi 

 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.10.2018; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.159346/2018, rapoartele nr.161767/2018 
al Direcţiei Servicii Publice şi nr.164742/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să voteze 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de 
zi; 
          În conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.215/2018; 

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.37, art.45 alin.1, 
art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

     Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să susţină şi să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, 
următoarea ordine de zi: 

    a) aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu operatorul regional S.C. 

Compania de Apă „Oltenia” S.A., prin  act adiţional, cu includerea formulei de 

ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și 

de canalizare, avizată de A.N.R.S.C.; 

           b) aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare, asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apă  „Oltenia” 

S.A., în sensul modificării art.216 alin.4, care va avea următorul conținut: 

             „Pentru utilizatorii casnici-pesoane fizice și asociații de proprietari/locatari, 

precum și pentru suprafețele utilizate în scop productiv-comercial cu specific 

agricol, se facturează apa meteorică”.   



  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A.,  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
                     

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 159346 / 05.10. 2018  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
     Privind aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de 
Apă Oltenia S.A. si aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu 
apă şi de canalizare asigurate de operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A. 

   
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2007, s-a aprobat asocierea Municipiului 
Craiova cu alte localităţi din judeţul Dolj şi judeţele apropiate în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, aprobaându-se în acelaşi timp Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei.   
 Având în vedere adresă nr. 406/05.09.2018 înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 386/05.09.2018, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  
„Oltenia” solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
susţină şi să voteze,în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Oltenia” următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu operatorul regional S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A. 

2. Aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare asigurate de operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
Referitor la punctul 1, aceasta ajustare a tarifelor este necesara pentru a se asigura 

resursele financiare necesare platii obligatiilor catre BERD in conformitate cu Contractul 
de Credit nr. 43189/10.09.2013. 
     Compania are in analiza la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si 
Fondurilor Europene, aplicatia de finantare pentru POIM, urmand ca, dupa aprobare, sa se 
aprobe  o noua strategie de tarifare in vederea asigurarii resurselor financiare pentru 
realizarea proiectului. 
      In baza Avizului emis de catre ANRSC privind aprobarea formulei de ajustare a 
tarifelor unice aplicabile pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare prestate in aria 
de operare  a Companiei, cu data de aplicare 01.12.2018, este necesara modificarea prin 
act aditional a Contractului de Delegare cu includerea unei formule de ajustare la inflatie 
astfel: 
    Pana la aprobarea unei noi strategii de tarifare, tarifele aplicabile pentru serviciile de 
alimentare cu apa si canalizare prevazute la punctul 1 si punctul 2 din Planul anual de 
evolutie a tarifelor, respectiv: 1. pretul unic de producere, transport si distributie a apei 
potabile, pentru intreaga arie de operare si 2. tarifele de canalizare/canalizare- epurare 
pentru intreaga arie de operare, vor fi ajustate pentru a reflecta inflatia, periodic, in 
conformitate cu urmatoarea formula: 
Tarif n+1= Tarif n x I n+1 
Unde: 
Tarif n+1 = tariful la data „n+1” 
Tarif n     = tariful initial la data de 01.07.2017 
I n+1    = inflatia aferenta ajustarii „n+1” care se calculeaza conform urmatoarei formule: 
I n+1= CPI / IPI 



   

 
 
Unde: 
CPI = cel mai recent indice al preturilor disponibil 
IPI  = indicele preturilor initial iulie 2017 
 
 
 Referitor la punctul 2, prin adresa Companiei de Apă Oltenia cu nr. 
17595/22.08.2018, înregistrată la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia cu nr. 
388/23.08.2018, anexată în copie la prezenta, suntem informati despre prevederile Legii 
215/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 241/2006, care dispun completarea art. 
3 din Legea 241/2006 cu alin. (23) potrivit căruia ”costurile generate de colectarea, 
transportul, epurarea şi evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului”  

Modul de stabilire a contravalorii acestui serviciu este prevăzut la art. 216 din 
Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare asigurate de Operatorul 
Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. aprobat prin Hotărârea A.G.A. A.D.I. Oltenia 
nr. 11/19.12.2014, întocmit conform Ordinului ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare: 
„Art. 216 (1) Cantitatea de apa meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină 
conform prevederilor SR 1846-2:2006, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, 
comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale 
incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, conform formulei: 
Qm = (SC x C1 + SN x C2) x K, unde: 
SC = suprafaţa totală construită; 
SN = suprafaţa totală neconstruită; 
C1 = 0,90 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţe construite); 
C2 = 0,12 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţe neconstruite); 
K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de 
Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (mc/mp).. 
 
(4) Pentru utilizatorii casnici – persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari precum şi 
pentru suprafetele utilizate în scop productiv – comercial cu specific agricol nu se 
facturează apa meteorică. 
(5) Pentru celelalte categorii de utilizatori cantitătile de apă meteorică preluate de reteaua 
de canalizare se vor stabili si factura conform prevederilor prezentului regulament.” 

 
Având în vedere art. 271 din Regulamentul Serviciilor: „Prevederile prezentului 

regulament vor fi actualizate prin hotărâri ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Oltenia în funcţie de interesele comunităţilor, modificări ale sistemelor de alimentare cu 
apă şi de canalizare sau ca urmare a modificărilor survenite în legislaţie”, se impune 
modificarea art. 216, alin. (4) din Regulament, conţinutul prezent: 
 „(4) Pentru utilizatorii casnici – persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari precum şi 
pentru suprafetele utilizate în scop productiv – comercial cu specific agricol nu se 
facturează apa meteorica.”, urmând să fie înlocuit cu următorul conţinut: 
„(4) Pentru suprafetele utilizate în scop productiv – comercial cu specific agricol nu se 
facturează apa meteorica.”, astfel încât în categoria utilizatorilor serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, pe lângă utilizatorii persoane juridice şi instituţii 
publice (cărora S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. le facturează în prezent apa 
meteorică/pluvială) să se regăsească şi utilizatorii casnici – persoane fizice şi 
asociaţii de proprietari/locatari. 
 
 
 



   

 
  
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să susţină şi să voteze,în 
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia” următoarea 
ordine de zi: 
    1. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A.,prin  act adiţional cu formula avizată de A.N.R.S.C. 
    2. Aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 
asigurate de operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
    3. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în  
Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” ordinea de zi. 
 
 

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV, 
Mihail GENOIU Delia CIUCA 

 
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 

Alin GLAVAN 
 
 
 
  
                                                                                                            
 
 
 
 
 

          
 

 

  



   

                                                                                                 
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 161767/  09.10 .2018 
 
 Se aprobă 
  Primar, 
 Mihail Genoiu 
 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2007, s-a aprobat asocierea Municipiului 
Craiova cu alte localităţi din judeţul Dolj şi judeţele apropiate în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, aprobându-se în acelaşi timp Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei. 
 Conform art. 17, alin. 1, lit. d, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Oltenia, Adunarea Generală a Asociaţiei hotărăşte asupra aspectelor legate de obiectivele 
Asociaţiei cu privire la Contractul de Delegare. 
 Potrivit prevederilor art. 35, alin. (8) din Legea nr.241/2006, republicată, privind 
serviciul de alimentare cu apă şi canalizare stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi 
tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează 
prin intermediul unei infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de 
finanţare decât cele menţionate la alin. (2), se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului 
încredinţat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. 
 Conform prevederile art. 36, alin.(2) din Legea nr.241/2006, republicată, cu 
moficările şi completările ulterioare,” În cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea 
preţurilor şi tarifelor se poate face şi pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin 
contractul de delegare a gestiunii serviciului între autorităţile administraţiei publice locale 
sau, după caz, între asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul 
de alimentare cu apă şi de canalizare şi operator şi avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, 
A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau 
pentru aprobarea ajustării propuse de operator, după caz, conform competenţelor prevăzute 
la art. 35 alin. (4).  
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 Potrivit prevederilor art. 13, art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei pentru a vota în 
cadrul Adunării Generale este nevoie de un mandat special acordat prin hotărâre a 
Consiliului Local. 
 Având în vedere adresă nr. 406/05.09.2018 înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 386/05.09.2018, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  
„Oltenia” solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
susţină şi să voteze,în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Oltenia”,următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de 

Apă Oltenia S.A. 

2. Aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
    
  În baza avizului emis de catre A.N.R.S.C.  privind aprobarea formulei de ajustare a 
tarifelor unice aplicabile pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare prestate în aria 
de operare  a Companiei, este necesară modificarea prin act adiţional a Contractului de 
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu 
operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu includerea unei formule de 
ajustare la inflatie astfel: 
   Până la aprobarea unei noi strategii de tarifare, tarifele aplicabile pentru serviciile de 
alimentare cu apă si canalizare prevazute la punctul 1 si punctul 2 din Planul anual de 
evolutie a tarifelor, respectiv: 1. pretul unic de producere, transport si distributie a apei 

potabile, pentru intreaga arie de operare si 2. tarifele de canalizare/canalizare- epurare 

pentru intreaga arie de operare, vor fi ajustate pentru a reflecta inflaţia, periodic, in 
conformitate cu urmatoarea formula: 
 
Tarif n+1= Tarif n x I n+1 
Unde: 
Tarif n+1 = tariful la data „n+1” 
Tarif n     = tariful initial la data de 01.07.2017 
I n+1    = inflatia aferenta ajustarii „n+1” care se calculeaza conform urmatoarei formule: 
I n+1= CPI / IPI 
Unde: 
CPI = cel mai recent indice al preturilor disponibil 
IPI  = indicele preturilor initial iulie 2017 

- pret apa existent 3,57 lei/mc fara TVA 
- tarif canalizare- epurare 2,44 lei fara TVA 

 
 Înlocuind termenii din formulă, obţinem: 

   

                        CPI       = 421.925,97   

                     In+i=    ---------- =------------------  = 1,0489 

                            IPI         402.242,54         

 

CPI = cel mai recent indice al prêt urilor disponibil iulie 2018 (421.9258,97) 



   

  

 

IPI = indicele preturilor iniţial la data de 1 iulie 2017 (402.242,54) 

- preţ apă existent: 3,57 lei/mc fără TVA 

- preţ apă actualizat cu inflaţia: 3,74 lei /mc fără TVA (diferenţă de 0,17 lei /mc fără TVA) 

- tarif canalizare - epurare existent: 2,44 lei fără TVA 

- tarif canalizare - epurare actualizat cu inflaţia: 2,56 lei /mc fără TVA (diferenţă de 0,12 

lei /mc fără TVA 

Nota: Începand cu data de 01.01.2019, cota de TVA pentru serviciile de canalizare- epurare 
se reduce de la 19% la 9% conform Legii 175/2018 pentru modificarea si completarea 
Codului fiscal. 
  Această modificare este necesară întrucât strategia de tarifare a operatorului S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A., nu mai este în vigoare iar această formulă trebuie cuprinsă 
în Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare deaorece tariful la apă şi canalizare nu ar putea fi actualizat cu indicele de 
inflaţie.  
 În sensul celor menţionate mai sus, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 
prin adresa 415/10.09.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
403/10.09.2018, transmite simularea de calcul privind preţurile şi tarifele pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare  şi avizul A.N.R.S.C. nr. 610685/07.09.2018 
privind formula de ajustare a preţurilor şi tarifelor. 
  S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A. prin adresa cu nr. 17595/2018, a transmis 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia informaţii privind prevederile Legii 
215/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 241/2006, care dispun completarea art. 
31 din Legea 241/2006 cu alin. (23) potrivit căruia ”costurile generate de colectarea, 
transportul, epurarea şi evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului”, 
drept pentru care se impune aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare 
cu apă şi de canalizare asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

Potrivit art. 3, lit. c) din Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, „serviciul de canalizare înseamnă totalitatea activitătilor necesare pentru: 
– colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare; 
– epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate în emisar; 
– colectarea, evacuarea si tratarea adecvată a deseurilor din gurile de scurgere a apelor 
pluviale si asigurarea functionalitătii acestora; 
– evacuarea, tratarea si depozitarea nămolurilor si a altor deseuri similare derivate din 
activitătile prevăzute mai sus; 
– evacuarea apelor pluviale si de suprafată din intravilanul localitătilor;” 

Modul de stabilire a contravalorii acestui serviciu este prevăzut la art. 216 din 
Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare asigurate de operatorul 
regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. aprobat prin Hotărârea A.G.A. A.D.I. Oltenia 
nr. 11/19.12.2014, întocmit conform Ordinului ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare: 
„Art. 216 (1) Cantitatea de apa meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină 
conform prevederilor SR 1846-2:2006, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, 



   

comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale 
incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, conform formulei: 
Qm = (SC x C1 + SN x C2) x K, unde: 
SC = suprafaţa totală construită; 
SN = suprafaţa totală neconstruită; 
C1 = 0,90 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţe construite); 
C2 = 0,12 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţe neconstruite); 
K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de 
Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (mc/mp). 
(2) În cadrul contractelor de furnizare se va evidenţia formula de determinare precizată mai 
sus. 
(3) Nedeclararea corectă pe proprie răspundere a suprafeţelor deţinute de fiecare utilizator 
va conduce la calcularea şi facturarea retroactivă a unei cantităţi de apă meteorică pentru o 
perioadă de 24 luni. 
(4) Pentru utilizatorii casnici – persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari precum şi 
pentru suprafetele utilizate în scop productiv – comercial cu specific agricol nu se 
facturează apa meteorică. 
(5) Pentru celelalte categorii de utilizatori cantitătile de apă meteorică preluate de reteaua de 
canalizare se vor stabili si factura conform prevederilor prezentului regulament.” 

Având în vedere art. 271 din Regulamentul Serviciilor: „Prevederile prezentului 

regulament vor fi actualizate prin hotărâri ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Oltenia în funcţie de interesele comunităţilor, modificări ale sistemelor de alimentare cu 

apă şi de canalizare sau ca urmare a modificărilor survenite în legislaţie”, se impune 
modificarea art. 216, alin. (4) din Regulament, conţinutul prezent: 
 „(4) Pentru utilizatorii casnici – persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari precum şi 
pentru suprafețele utilizate în scop productiv – comercial cu specific agricol nu se facturează 
apa meteorica.”, urmând să fie înlocuit cu următorul conţinut: 
„(4) Pentru suprafețele utilizate în scop productiv – comercial cu specific agricol nu se 
facturează apa meteorica.”, astfel încât în categoria utilizatorilor serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, pe lângă utilizatorii persoane juridice şi instituţii 

publice (cărora S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. le facturează în prezent apa 

meteorică/pluvială) să se regăsească şi utilizatorii casnici – persoane fizice şi asociaţii 

de proprietari/locatari.  
 În sensul celor menţionate mai sus, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 
prin adresa 405/05.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
393/06.09.2018, transmite Nota de Fundamentare privind modificarea Regulamentului 
serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare asigurate de operatorul regional S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A.  
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii nr. 241/2006, 
republicată, cu moficările şi completările ulterioare, Legea nr. 215/2018 pentru modificarea 
şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, fiind 
îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova să susţină şi să voteze,în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Oltenia”, următoarea ordine de zi: 
 

  1. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de Apă 



   

Oltenia S.A., prin  act adiţional, cu includerea formulei de ajustare a preţurilor şi tarifelor 
pentru  serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, avizată de A.N.R.S.C.; 
 
 2. Aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apă  Oltenia S.A.,  în sensul 
modificării art. 216, alin. (4) din acesta, care va avea următorul conţinut: 

 „Art.216 alin.(4) Pentru utilizatorii casnici – persoane fizice şi asociaţii de 

proprietari/locatari precum şi pentru suprafetele utilizate în scop productiv – comercial cu 

specific agricol  se facturează apa meteorică.” 

 

 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

 
 

  
 

                                                                               ÎNTOCMIT, 
                                                                               insp. Dragoş SURDU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios 

Administrativ 

Nr. 164742/11.10.2018             
 
                                                                          RAPORT     

 

 
 Având în vedere: 
  Expunerea de motive nr.159346/05.10.2018, precum şi Raportul nr.161767/09.10.2018 
al Direcţiei Servicii Publice, prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
să susţină şi să voteze,în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Oltenia”, următoarea ordine de zi: 
  1. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A., prin  act adiţional, cu includerea formulei de ajustare a preţurilor şi tarifelor 
pentru  serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, avizată de A.N.R.S.C.; 
 2. Aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apă  Oltenia S.A.,  în sensul 
modificării art. 216, alin. (4) din acesta, care va avea următorul conţinut: 
 „Art.216 alin.(4) Pentru utilizatorii casnici – persoane fizice şi asociaţii de 

proprietari/locatari precum şi pentru suprafetele utilizate în scop productiv – comercial cu 

specific agricol  se facturează apa meteorică.” 
 Potrivit prevederilor art. 35, alin.(4), art.35, alin.(8), art. 36 alin.2 din Legea nr. 
241/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.215/2018, art.271 din 
Regulamentul seviciilor, Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu 
modificarile ulterioare; 
 Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic. 
 
 

     AVIZĂM FAVORABIL 
 
 

 Raportul nr.161767/09.10.2018 al Direcţiei Servicii Publice, prin care  se supune  spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova să susţină şi să voteze, în Adunarea Generala a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia”, următoarea ordine de zi: 
 
  1. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A., prin  act adiţional, cu includerea formulei de ajustare a preţurilor şi tarifelor 
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pentru  serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, avizată de A.N.R.S.C.; 
 
 2. Aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apă  Oltenia S.A.,  în sensul 
modificării art. 216, alin. (4) din acesta, care va avea următorul conţinut: 
 „Art.216 alin.(4) Pentru utilizatorii casnici – persoane fizice şi asociaţii de 
proprietari/locatari precum şi pentru suprafetele utilizate în scop productiv – comercial cu 

specific agricol  se facturează apa meteorică.” 
 

    Director Executiv,           Întocmit, 






























	1proiect
	2expunere de motive
	3raport
	4Raport avizare  
	5documentatie

