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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 
HOTĂRÂREA NR.34 

privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova – dna.Lia-Olguţa 
Vasilescu de a semna acordul de pre-finaţare cu Banca Europeana pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea derulării proiectului”Extinderea şi 

modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Dolj” 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţă ordinară din data de 
26.07.2012; 

Având în vedere raportul nr. 90983/2012 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune împuternicirea Primarului Municipiului 
Craiova – dna.Lia-Olguţa Vasilescu de a semna acordul de pre-finaţare cu Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea derulării proiectului 
”Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31, 
32, 33, 34 şi 35/2012; 

În conformitate cu prevederile art. 9 pct. 8 din Carta Europeana a autonomiei 
locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

   
 Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova – dna. Lia - Olguţa Vasilescu să   

semneze acordul de pre-finanţare cu Banca Europeana pentru  Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD) în vederea derulării proiectului ”Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”, prevăzut în  anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova şi 
Banca Europeana pentru  Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                  SECRETAR, 
             PAVEL BADEA                                                  Nicoleta MIULESCU 
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