
   
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA     
 
 

     HOTĂRÂREA NR.543 
privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa 

Vasilescu, să  voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi a şedinţei din data 30.10.2014 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
30.10.2014.  
  Având în vedere raportul nr.151237/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa 
Vasilescu, să  voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Oltenia, ordinea de zi a şedinţei din data 30.10.2014 şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301, 302, 303, 305 şi 
306/2014;  
           În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, a serviciilor de 
utilităţi publice şi Legii nr.241/2006 a Servicului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

 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 împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să  

voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 
în data de 30.10.2014, ordinea de zi cu privire la modificarea art.216 din 
Regulamentul Serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare care va avea 
următorul conţinut: 

            „Art.216.(1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se                               
determină conform prevederilor SR 1846-2:2006, prin înmulţirea cantităţii 
specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară 
emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, 
declarate de utilizator, conform formulei: 
Qm = (SC x C1 + SN x C2)x K, unde: 
SC = suprafaţa totală construită; 
SN = suprafaţa totală neconstruită; 
C1 = 0,90 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţele construite); 
C2 = 0,12 (media coeficienţilor de scrugere pentru suprafeţele neconstruite); 

             K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de 
Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (mc/mp). 

            (2) În cadrul contractelor de furnizare se va evidenţia formula de determinare  
precizată mai sus. 

(3) Pentru toţi utilizatorii, persoane fizice şi juridice, nu se facturează cantităţile 
de apă meteorică preluate în reţelele publice de canalizare.” 

 



   
 

 
Art.2. 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, 
                   SECRETAR, 

 Silviu Cristian ŞTEFĂNESCU-DRAGOTĂ            Nicoleta MIULESCU 
 

 


