
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
                                                                          
 

HOTĂRÂREA NR.348 
                                                                      
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2010; 

Având în vedere raportul nr.127221/2010 întocmit de Direcţia Proiecte, 
Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea Studiului 
de Fezabilitate referitor la  „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Dolj” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.175, 176, 177, 178 şi 180/2010;   
  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/1999 
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea 
Europeană, precum şi fondurilor de cofinanţare aferente acestora cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.22/2000 şi  Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale; 
  În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin. 2 lit.e  şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  
        
 

HOTĂRĂŞTE:    
 
 

Art.1.   Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”, având următorii indicatori 
tehnico – economici:  

 
Nr. 
crt. 

Indicatori – furnizare apă Unit. măsură Cantitate  

1 Reabilitare staţie de tratare Işalniţa Buc. 1 
2 Reabilitare reţea de alimentare cu apă m 34.528 
3 Reabilitare branşamente Buc. 3.938 
 Indicatori – ape uzate   
4 Extindere reţea de canalizare  m 68.272 
5 Extindere racorduri Buc. 6.827 
6 Reabilitare reţea de canalizare m 1.984 
7 Reabilitare racorduri Buc. 168 
8 Staţii pompare ape uzate noi Buc. 6 
9 Conductă de refulare apă uzată menajeră m 1.482 
10 Staţia de epurare – lucrări pentru 

amenajare platformă nămol 
Buc. 1 



 
 
 
  Valoarea totală a investiţiei                     183.035.340 lei/43.286.120 euro 
           (inclusiv TVA)  
        din care: 
          construcţii + montaj (C+M)                       133.175.920 lei/31.494.840 euro 
                (1 euro = 4,2285 lei)                                                                        

   prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 
 
 
                                              
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
 Constantin RĂDUCĂNOIU        Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


