
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

       PROIECT    
         
 

    HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dl. Mihail Genoiu, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data de 21.12.2018 
 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.1988096/2018, rapoartele nr.200605/2018 
al Direcţiei Servicii Publice şi nr.202648/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să voteze 
ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, 
din data de 21.12.2018; 
          În conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.215/2018; 

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 aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să susţină şi să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data 
de 21.12.2018, următoarea ordine de zi: 

    „Aprobarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare care vor fi aplicate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.” 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A.,  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
                     



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                           
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 198809 /05.12.2018 
 
 
 
 
 

Expunere de Motive privind 

mandarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a 

vota în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia”   în 
data de 21.12.2018, ora 10.00 

 
  Prin  Hotărârea 451/2018, s-a aprobat mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului 
Craiova, să susţină  şi să voteze în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu operatorul 
regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin act adiţional, cu includerea 
formulei de ajustare a preţurilor  şi tarifelor perntru serviciile publice de alimentare  
cu apă şi de canalizare , avizată de A.N.R.S.C..   
 Având în vedere adresă nr. 524/29.11.2018 înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 510/03.12.2018, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Oltenia” solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să susţină şi să voteze,în Adunarea Generala a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia” în data de 21.12.2018, ora 10.00  ,următoarea 
ordine de zi: 
- Aprobarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare care vor fi aplicate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

  
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să susţină şi 
să voteze,în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Oltenia”, următoarea ordine de zi: 
  -Aprobarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă 

şi de canalizare care vor fi aplicate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
  

 
 

 
 

PRIMAR Director Executiv Adjunct 
Mihail GENOIU Alin GLĂVAN 



   

 
 
 

 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                                 
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 200605/   06.12 .2018 
 
 Se aprobă 
  Primar, 
 Mihail Genoiu 
 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2007, s-a aprobat asocierea Municipiului 
Craiova cu alte localităţi din judeţul Dolj şi judeţele apropiate în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, aprobându-se în acelaşi timp Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 450/2018, Primarul 
Municipiului Craiova, domnul Mihail Genoiu, a fost numit ca reprezentant legal al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia”. 
 Conform art. 17, alin. 1, lit. d, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Oltenia, Adunarea Generală a Asociaţiei hotărăşte asupra aspectelor legate de obiectivele 
Asociaţiei cu privire la Contractul de Delegare. 
 Potrivit prevederilor art. 35, alin. (8) din Legea nr.241/2006, republicată, privind 
serviciul de alimentare cu apă şi canalizare stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi 
tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează 
prin intermediul unei infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de 
finanţare decât cele menţionate la alin. (2), se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului 
încredinţat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. 
 Conform prevederile art. 36, alin.(2) din Legea nr.241/2006, republicată, cu 
moficările şi completările ulterioare,” În cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea 
preţurilor şi tarifelor se poate face şi pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin 
contractul de delegare a gestiunii serviciului între autorităţile administraţiei publice locale 
sau, după caz, între asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul 
de alimentare cu apă şi de canalizare şi operator şi avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, 
A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau 
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pentru aprobarea ajustării propuse de operator, după caz, conform competenţelor prevăzute 
la art. 35 alin. (4).  
 Potrivit prevederilor art. 13, art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei pentru a vota în 
cadrul Adunării Generale este nevoie de un mandat special acordat prin hotărâre a 
Consiliului Local. 
 Prin  Hotărârea 451/2018, s-a aprobat mandatarea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să susţină  şi să 
voteze în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, aprobarea 
modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare, încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin act 
adiţional, cu includerea formulei de ajustare a preţurilor  şi tarifelor perntru serviciile 
publice de alimentare  cu apă şi de canalizare , avizată de A.N.R.S.C..   
 Având în vedere adresă nr. 524/29.11.2018 înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 510/03.12.2018, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  
„Oltenia” solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
susţină şi să voteze,în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Oltenia” în data de 21.12.2018, ora 10.00  ,următoarea ordine de zi: 
- Aprobarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare care vor fi aplicate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
Compania de Apă Oltenia S.A. funcționează ca operator regional din anul 2009, în 

baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 
122/ 12.05.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia și 
Compania de Apă Oltenia SA. 

Compania deține licență de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu 
apă și canalizare, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice. 

Activitatea Companiei se desfășoară în baza Regulamentului de Organizare și 
Funcționare aprobat de Adunarea Generală a A.D.I. Oltenia. 

Aria de operare cuprinde 24 localități, dintre care 3 municipii, 4 orașe, 15 comune în 
județul Dolj și 2 comune în județul Gorj, precum și Parcul Industrial Craiova. 

În vederea extinderii și îmbunătățirii serviciilor conform cu Contractul de delegare, 
Compania  implementează programe cu finanțare din fonduri europene, în vederea atingerii 
gradului de conformare  cu normele europene și implicit a creșterii ariei de operare . 

În prezent,  Compania a luat măsurile necesare finalizării contractelor pe Posmediu și 
a pregătit aplicația de finanțare pentru programul POIM. 

Referitor la Posmediu, lucrările de investiții realizate acoperă 9 sisteme zonale de 
alimentare cu apă și canalizare, urmând ca investițiile să deserveasă următoarele localități: 
Craiova, Calafat, Băilești, Călărași, Bechet, Filiași, Segarcea, Poiana Mare, Dăbuleni. 
  În vederea asigurării resurselor financiare de cofinanțare, Compania a încheiat cu 
B.E.R.D. Contractul de Împrumut nr. 43189/ 10.09.2013, pentru suma de 57.000.000 lei, cu 
termen de rambursare final 10 martie 2028.  
 În anul 2018 obligația totală către BERD este în sumă de 7.769.620 lei, din care 
5.181.818 lei rate de capital și 2.587.802 lei dobânzi. Pentru anul 2019, estimăm că va fi 
necesară pentru acoperirea celor două rate de capital și a dobânzii, o sumă de aproximativ 
7.800.000 lei. 
 În Contractul de Împrumut sunt prevăzute obligații și condiționalități pe perioada 
contractului, printre care obligația Companiei de a lua toate măsurile necesare pentru 
ajustarea tarifelor aplicabile pentru a reflecta inflația și pentru a asigura recuperarea 
integrală a cheltuielilor și îndeplinirea angajamentelor financiare prevăzute de Secțiunea 
5.11- Indicatori financiari.  



   

 Pentru respectarea condiționalităților financiare din contract și asigurarea resurselor 
financiare necesare pentru plata obligațiilor către B.E.R.D., până la aprobarea unei noi 
strategii de tarifare, în baza avizului nr.610685/ 07.09.2018 al A.N.R.S.C., între Compania 
de Apă Oltenia S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, s-a încheiat Actul 
Adițional nr.7/ 06.11.2018 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și Canalizare , act adițional aprobat prin Hotărârea nr. 13/ 06.11.2018 a 
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 
 Prin Actul Adițional nr. 7, anexă la Hotărârea nr. 13/ 06.11.2018 a A.D.I.Oltenia, s-a 
completat pct.3, Subcapitolul- Tarifele , art. 36 din Contractul de Delegare cu formula de 
ajustare la inflație, astfel: 
 Începând cu anul 2018 și până la aprobarea unei noi strategii de tarifare, tarifele 
aplicabile pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare prevăzute la punctul 1 și 
punctul 2 din Planul anual de evoluție a tarifelor, respectiv: 

1. Prețul unic de producere, transport și distribuție a apei potabile, pentru întreaga arie 
de operare, 

2. Tarifele de canalizare/ canalizare- epurare pentru întreaga arie de operare, 
Vor fi ajustate pentru a reflecta inflația, periodic, în conformitate cu următoarea 
formulă: 
Tarif n+i = Tarif n * I n+i 
Unde: 
Tarif n+i este prețul/ tariful la data ”n+i” 
Tarif n este prețul/ tariful inițial la data de 01.07.2017 
I n+i este inflația aferentă ajustării „n+i” care se calculează conform următoarei 
formule: 
 CPI 
I n+i = ---------- 
 IPI 
Unde: 
CPI = indicele prețurilor de consum publicat de I.N.S. la data solicitării 
IPI = indicele prețurilor de consum la data de 01.07.2017 

 Conform formulei de ajustare aprobate, prezentăm modul de calcul al tarifelor 
propuse spre aprobare: 

 CALCUL INFLATIE CONFORM FORMULEI: 
                          CPI       = 425.111,10   

                     In+1=    ---------- =------------------  = 105,69% 
                            IPI         402.242,54         
CPI = cel mai recent indice al prețurilor disponibil (septembrie 2018 =425.111,10) 
IPI = indicele prețurilor inițial 1 iulie 2017 (402.242,54); 
 Tarifele vor intra în vigoare după aprobarea în Adunarea Generala a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia”.  
 Preţul la apă potabilă  produsă, transportată şi distribuită pe întreagă arie de operare, 
precum şi tariful la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare nu conţine T.V.A.. 
 

CALCUL PREȚ/ TARIF CONFORM FORMULEI DE AJUSTARE PE ÎNTREAGA 
ARIE DE OPERARE: 

1. Pret unic de producere, transport si distributie a apei potabila pe intreaga arie  

de operare: 

 



   

Tarif inițial 01.07.2017  Inflatie Tarif 01.01.2019 

lei/mc % lei/mc 
3,57 105,69 3,77 

2. Pretul unic  canalizare/canalizare-epurare pe intreaga arie de operare: 

Tarif inițial 
01.07.2017  Inflatie Tarif 01.01.2019 

lei/mc % lei/mc 
2,44 105,69 2,58 

 
 Tarifele determinate astfel, au fost avizate de către A.N.R.S.C. cu avizul nr. 613746/ 
22.11.2018 
 În sensul celor menţionate mai sus, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 
prin adresa transmite memoriul justificativ formulat de către S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A. şi avizul A.N.R.S.C. nr. 613746/22.11.2018 privind ajustarera preţurilor şi tarifelor la 
serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare. 
  Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile Legii nr. 241/2006, 
republicată, cu moficările şi completările ulterioare, Legea nr. 215/2018 pentru modificarea 
şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, fiind 
îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova să susţină şi să voteze,în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Oltenia”, în data 21.12.2018, ora 10.00, următoarea ordine de zi: 
  -Aprobarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare care vor fi aplicate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

  

 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 
  
  

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 202648/10.12.2018       
 
 
                                                                 RAPORT     

 

 

 Având în vedere: 
  Expunerea de motive nr.198809/05.12.2018, precum şi Raportul nr. 
200605/06.12.2018  al Direcţiei Servicii Publice, prin care se supune spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să susţină şi să voteze în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Oltenia”, în data 21.12.2018, ora 10.00, următoarea ordine de zi: 
  -Aprobarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare care vor fi aplicate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
 Potrivit prevederilor Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii societăţilor nr.31/1990 
republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit. d, alin.6, 
lit.a, pct. 14 si art 45, alin (1), din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata 
cu modificarile ulterioare; 
        Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic. 
 

     AVIZĂM FAVORABIL 
 

  
 Raportul nr.200605/06.12.2018 al Direcţiei Servicii Publice, prin care se supune spre  
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova să susţină şi să voteze, în Adunarea Generala a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia”, în data 21.12.2018, ora 10.00, următoarea ordine de 
zi: 
  -Aprobarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare care vor fi aplicate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
 
 
    Director Executiv,           Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                       consilier juridic Nicoleta Bedelici 
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