
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

HOTĂRÂREA NR. 43 
privind punerea în aplicare a Deciziei Comisiei Fiscale nr.6/2011 şi a Metodologiei 

emise de Ministerul finanţelor privind solicitarea şi plata TVA-ului aferent 
surselor de finanţare publice, plătit şi dedus de operatorul S.C. Compania de Apă 

“Oltenia” S.A. 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2012; 

Având în vedere raportul nr.9862/2012 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune punerea în aplicare a 
Deciziei Comisiei Fiscale nr.6/2011 şi a Metodologiei emise de Ministerul finanţelor 
privind solicitarea şi plata TVA-ului aferent surselor de finanţare publice, plătit şi 
dedus de operatorul S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A. în cadrul proiectelor de 
investiţii aprobate prin Memorandumurile de Finanţare ISPA şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5, 6, 7, 8 şi 9/2012; 
          În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/1999 
cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, 
modificată şi completată, aprobată de Legea nr.22/2000, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, modificată şi completată,  aprobată 
de Legea nr.362/2009 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.15/2001 privind 
reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiteiului şi 
al produselor petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente 
aferente, aprobată de Legea nr.68/2002;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3 şi art.61 alin.2 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă punerea în aplicare a Deciziei Comisiei Fiscale nr.6/2011 şi a 

Metodologiei emise de Ministerul finanţelor privind solicitarea şi plata TVA-
ului aferent surselor de finanţare publice, plătit şi dedus de operatorul S.C. 
Compania de Apă “Oltenia” S.A. în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin 
Memorandumurile de Finanţare ISPA, în limita sumei alocate de la bugetul de 
stat. 

Art.2. Se aprobă introducerea în domeniul public al municipiului Craiova, a investiţiei 
“Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile şi reţelei de canalizare, 
precum şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul 



Craiova, pentru protecţia fluviului Dunăre, România” în valoare totală de  
392776829,98 lei, după cum urmează: 
a) Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul 
Craiova - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrarilor nr.1/12.08.2011, 
cu valoarea de 175749927,78 lei (141733812,68 lei + TVA 34016115,10 lei) 
b) Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare în municipiul Craiova - 
Procesul verbal de recepţie finală nr.1/11.11.2011, cu valoarea totală de 
121668649,55 lei (98119878,67 lei + TVA 23548770,88 lei) 
c) Reabilitare reţea de distribuţie  apă potabilă în municipiul Craiova -  Procesul 
verbal de recepţie finală din data de 16.08.2011, cu valoarea totală de 
95358252,65 lei (76901816,65 lei + TVA 18456436 lei),  
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

Art.4. Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu va lua măsuri pentru 
îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, 
pentru modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară şi S.C. Compania de Apă “Oltenia” 
S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

                  Constantin URSU          Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















































