
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 extraordinară din 

data de 08.01.2019; 
   Având în vedere expunerea de motive nr.942/2019, rapoartele nr.949/2019 al 

Direcţiei Servicii Publice şi nr.1028/2019 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 și Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene; 

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”, ordinea de zi cu privire la aprobarea modificării art.216 alin.4 din 
Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, asigurate de 
operatorul regional S.C. Compania de Apă  „Oltenia” S.A., 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, nu 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. 942/ 04.01. 2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
   privind 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”, aprobându-se în acelaşi timp Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei.   

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”,  
 În conformitate cu prevederile  art. 82 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,  
aliniatele (23) şi (24) ale articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006, republicată  cu moficările şi completările ulterioare, se abrogă. 
 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:     
 - 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 nu  se facturează apa meteorică.” 
 
 
 

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV, 
Mihail GENOIU Delia CIUCA 

 
 
 
 

  
 
 
 
  
                                                                                                             



   

                                                                                                 
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 949 /  04.01.2019 
 
 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. 
 În conformitate cu prevederilor art. 31, alin. (23) din Legea nr. 241/2006, republicată, 
privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificările şi completările 
ulterioare, "costurile generate de colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor 
pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului". În acest sens prin H.C.L. nr. 451/2018, a 
fost mandatat Primarul Municipiului Craiova, domnul Mihail Genoiu, în calitate  de 
reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia să voteze aprobarea 
modificării art. 216, alin. (4) din Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apă  Oltenia S.A., 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 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”,  
 În conformitate cu prevederile  art. 82 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,  
aliniatele (23) şi (24) ale articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006, republicată  cu moficările şi completările ulterioare, se abrogă. 
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 Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii nr. 241/2006, 
republicată, cu moficările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene , 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: 
 - 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 nu  se facturează apa meteorică.” 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, ÎNTOCMIT, 
Delia CIUCĂ insp. Dragoş SURDU 

 
 

  
 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 1028/ 04.01.2019 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere:                                

-Expunerea de motive nr. 942/04.01.2019; 

     -Raportul nr. 949 din 04.01.2019 al Directiei Servicii Publice – Serviciul Administrarea şi 
Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, 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: 
 - 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 nu  se facturează apa meteorică.”    

-În conformitate cu prevederile art. 82 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ale Legii serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 271 din 
Regulamentul Serviciilor;  

-Potrivit art. 36 alin.2 lit.d şi alin. 6 lit. a, pct.14, coroborat cu art. 61 alin. 2 şi art.115 alin.1 
lit.b, din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificarile si 
completarile ulterioare  

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  

    AVIZAM FAVORABIL 

 Raportul nr.  949 din 04.01.2019 al Directiei Servicii Publice – Serviciul Administrarea şi 
Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, 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: 
 - 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 nu  se facturează apa meteorică.” 
 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                Cons. jur. Isabela Cruceru 



MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

          
         
 

    HOTĂRÂREA NR.451 
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 și rapoartele nr.458/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi 
Relaţii Internaţionale, nr.460/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, 
Culte, Tineret şi Sport, nr.462/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi 
Drepturi Cetăţeneşti, nr.464/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi 
Administrarea domeniului și nr.466/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului 
şi Conservarea Monumentelor; 
          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. 

 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
               
Silviu Ionuţ DUMITRACHE 

SECRETAR,   
 Nicoleta MIULESCU 
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