
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

             
   

     HOTĂRÂREA NR.275 
privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
26.06.2014; 

   Având în vedere rapoartele nr.90338/2014 şi nr.93397/2014 ale Direcţiei Servicii 
Publice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.134, 135, 138, 139 şi 140/2014; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare, modificată şi completată; 

Potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltenia”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2007; 

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, 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.l. Se aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data 
de 01.07.2014. 

    Art.2.Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa 
Vasilescu, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” tarifele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.379/2013. 

      Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A.  şi  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”   vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             

 Nicoleta Laura POPESCU 
  SECRETAR, 

Nicoleta MIULESCU 



 
 



                                                   ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.275/2014 
 
 
 
 
 

Specificaţie 
Preţ/Tarif pentru 

populaţie 
 (lei/mc) 

Preţ/tarif pentru rest 
utilizatori  

(lei/mc) 
Apă potabilă produsă, 
transportată şi distribuită 
pentru întreaga arie de 
operare 

3,79 3,06 

Apă potabilă produsă şi 
transportată, livrată din 
reţelele de transport, 
respectiv livrată în alt sistem 
învederea redistribuirii, 
pentru întreaga arie de 
operare 

- 1,73 

Canalizare – epurare pentru 
întreaga arie de operare 

2,55 2,06 

 
 
Notă: preţurile la apă pentru populaţie conţin TVA în cotă de 24%, iar pentru restul 
utilizatorilor, nu conţin TVA 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicoleta Laura POPESCU 
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