
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

         PROIECT   
    

    HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” 

S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul 
Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021 

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

30.09.2021; 
     Având în vedere referatul de aprobare nr.157632/2021, raportul nr.159767/2021 
întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.162941/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, 
Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021; 
          În conformitate cu prevederile art.8, alin.3, lit.c din Legea nr.51/2006, 
republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi art.5 lit.d din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea 
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă 
din partea Uniunii Europene; 
         În temeiul art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1  şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.l.  Se aprobă modificarea, prin completare (suplimentare), a Planului de investiţii al 

S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau 
concesiune, cu finanţare din fondul  Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru 
anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2021 referitoare la aprobarea 
Planului de investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor 
date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul  Întreţinere, 
Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguţa VASILESCU             Nicoleta MIULESCU 

 
 



 
       
 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.157632 / 07.09. 2021 

                                                      
Referat de Aprobare 

privind suplimentarea Planului de Investiții pe anul 2021 al S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A., aferent activelor date in administrare sau concesiune operatorului 
serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare. 
 
 
 Prin adresa nr. 21185/02.09.2021 înregistrate la Primaria Municipiului 
Craiova sub nr. 218/02.09.2021, S.C. Compania de Apă Oltenia transmite spre analiza 
si aprobare suplimentarea Planului de Investiții pe anul 2021 al S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A., aferent activelor date in administrare sau concesiune operatorului serviciilor 
de alimentare cu apă si de canalizare    
 Precizam faptul că Planului de Investiții pe anul 2021 al S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A., a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.106/25.03.2021. 
 Potrivit prevederilor art. 5 lit. d din O.U.G. nr. 198/2005, operatorul  
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene 
privind întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în 
concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finantare nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei 
publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu 
Comisia Europeana sau cu banca cofinanţatoare.  
  Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova   
suplimentarea Planului de Investiții pe anul 2021 al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., 
aferent activelor date in administrare sau concesiune operatorului serviciilor de 
alimentare cu apă si de canalizare 
 

   Primar, 
                            Lia Olguţa VASILESCU 

   
      

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciuca Alin Glavan 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data:  
Semnătura:  

 
 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr. 159767/  .2021                     
                          
 Raport de specialitate 
privind  suplimentarea Planului de Investiții  al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.,  aferent 
activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, 
Dezvoltare (IID),  pentru  anul 2021 
 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. c), din Legea nr. 51/2006, 
republicată privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, autorităţile administraţiei 
publice locale hotărăsc cu privire la asocierea intercomunitară în scopul înfiinţării, 
organizării, gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi publice, 
inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de 
utilităţi publice. 

Prin H.C.L. nr. 402/2007, s-a aprobat asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local, cu judetele, municipiile, orasele, comunele reprezentate prin consiliile judetene, 
respectiv consiliile locale ale localităților, în cadrul Asociației  de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia.      
 Potrivit Hotărârii nr. 4 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia a fost  
aprobat Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare către 
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. – operator regional. 
 Prin delegare se înţelege dreptul exclusiv de a exploata, întreţine şi administra 
bunurile concesionate, precum şi investiţiile privind reabilitarea bunurilor existente şi cu 
extinderea ariei concesiunii, şi dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de 
alimentare cu apă şi canalizare în cadrul ariei de competenţă teritorială a autorităţii 
delegante. 
 Bunurile concesionate rămân în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale 
şi după încetarea contractului de delegare sunt returnate respectivului proprietar. 
 În conformitate cu prevederile art. 9.6.14 din Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, operatorul 
prezintă pentru aprobare autorităţii administraţiei publice locale planul de investiţii aferent 
activelor date în administrare sau în concesiune care se finanţează din fondul Întreţinere, 
Înlocuire, Dezvoltare pentru anul următor. 
  Pe baza consultărilor cu operatorul, autoritatea administraţiei publice locale aprobă 
planul de investiţii aferent activelor date în administrare sau în concesiune finanţate din 
fondul IID pentru anul următor .  
 Potrivit prevederilor art. 5 lit. d), din O.U.G. nr. 198/2005, operatorul  beneficiază de 
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene privind întreţinerea, 
înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor 
dezvoltate cu finantare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu 
programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de 
operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinanţatoare. 
 Precizam faptul că Planului de Investiții pe anul 2021 al S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A., a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
106/25.03.2021. 



   

  Prin Hotărârea nr. 9/25.08.2021, Consiliul de Administraţie al S.C Compania de Apă 
Oltenia S.A., a aprobat suplimentarea  Planul de Investiţii al S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul 
Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare (IID) pentru anul 2021.  
   Prin adresa nr. 21185/02.09.2021, înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 218/02.09.2021, S.C Compania de Apă Oltenia S.A., solicită 
suplimentarea Planului de Investiţii  pe  anul 2021  al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., 
aferent activelor date in administrare sau concesiune operatorului serviciilor de alimentare 
cu apă si de canalizare.   
 Potrivit art. 17, alin(2) lit a), pct. 4 din Statul Asociaţiei aprobat prin H.C.L. 
402/2007, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia transmite operatorului regional  
Hotărârea nr. 8/14.09.2021, înregistrată  la Primaria  Municipiului Craiova sub nr.    
162441 /15.09.2021, privind avizarea suplimentării Planului de Investiţii al S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din 
fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare (IID) pentru anul 2021.                                          
 Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate precum şi  prevederile art. 129  alin.  (7) lit. n)  și art. 196, alin (1), lit. a) din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele : 
 - modificarea, prin completare (suplimentare) a Planului de Investiţii al  S.C. Compania de 
Apă Oltenia S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din 
fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare (IID) pentru anul 2021 , potrivit anexei la prezentul 
raport.               
- modificarea în mod corespunzător a Hotarârii Consiliului Local nr. 106/2021 privind 
Planul de Investiţii al  S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., aferent activelor date în 
administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare (IID), 
pentru anul 2021. 

  
Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Delia Ciuca Alin Glavan 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data:               .09.2021 
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:              .09.2021 
Semnătura:  

 
 
 

Şef Serviciu, 
Alina Marin 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data: .           09.2021 
Semnătura:  

 
 
 
 

Întocmit, 
insp.  Dragos Surdu 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:         .09.2021 
Semnătura:  
 

 
 



   

 



                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                      Anexa  
 
 

PROGRAMUL INTRETINERE INLOCUIRE DEZVOLTARE PE ANUL 2021 
 

SUPLIMENTARE PROPUNERI 
 
 

 
 
 

Nr. 
crt. Denumire strada/amplasament/lucrare Lung. 

(m) 
Utili-
tati  

Val. estim. 
(lei)-2021 

Val. estim. 
(lei)-2022 

 MUNICIPIUL CRAIOVA     
1 Aleea 7 Parangului – extindere conducta distributie Dn 63 mm  185 apa 20.000  
2 Str. Teilor (str. Viilor – str. Toamnei) – reabilitare conducta si 

76 bransamente 
530 apa 150.000  

3 Str. P. Ispirescu – reabilitare conducta distributie Dn 63 
mm+bransamente 

300 apa 40.000  

4 Str. Sarari si alee – reabilitare conducta distributie Dn200+63 
mm+bransamente 

325 apa 120.000  

5 Str. Caprioarei (intre bd. Raului si str. Buzaului) – reabilitare 
conducta distributie cu bransamente si canal menajer Dn 200 
mm cu racorduri  

330 
40 

apa 
canal 

120.000 
 

 

6 Str. Campului – reabilitare conducta distributie Dn 160 mm si 
bransamente 

185 apa 60.000  

7 Conducta transport apa de la Statia de apa Facai pana la com. 
Malu Mare, sat Preajba (cart. SELGROS) Dn 200 mm 

1500 apa 250.000 250.000 

8 Conducta transport apa de la Statia de apa Simnic pana la str. 
T. Arghezi, str. L. Rebreanu Dn 200 mm 

1500 apa 250.000 250.000 

9 Extindere conducta de alimentare cu apa Dn 63 mm, canaliza-
re menajera Dn 250 mm si SPAU cart. Facai (iesire spre 
Preajba) – str. Prelungirea Bechetului 

350 
350 

apa 
canal 

250.000  

10 Construire statie pompare ape pluviale, retea colectare si re-
fulare – str. Homer  

 canal 150.000  

11 Cuplare-contorizare retea hidranti Calea Bucuresti  apa 200.000  
12 Extindere canalizare pluviala str. Dobrogea Dn 500 mm 800 canal 600.000 600.000 
13 Extindere canalizare pluviala str. Braila Dn 500 mm 500 canal 375.000 375.000 
14 Extindere canalizare pluviala Al. 1 M. Rosetti Dn 350 mm 750 canal 450.000 450.000 
15 Extindere canalizare pluviala str. C. Gherghina Dn 500 mm 300 canal 225.000 225.000 
16 Extindere canalizare pluviala Al. Poienii, Al. Baraganului, str. 

Bahlui 500 mm 
800 canal 600.000 600.000 

17 Camine pentru contorizare blocuri locuinte 1000 buc.  apa 2.500.000 2.500.000 
18 Foraje orizontale conducte apa: str. Drumul Apelor, str. Cin-

drelu, inters. str. Caracal cu str. H. Coanda (bl.47-48), Facai 
DN55 

 apa 90.000  

19 Extindere alimentare cu apa str. General Ispas Dn 90 mm 150 apa 10.000  
20 Reabilitare canalizare menajera Al. 2 Depoului Dn 250 mm 140 canal 120.000  
21 Set LOGGER presiune si debit – 36 buc.  apa 180.000  
22 Extindere alimentare cu apa Dn 110 mm – Al.5 Pinului, Malu 

Mare 
150 apa 45.000  

23 Extindere alimentare cu apa Dn 110 mm – Al.2 Bechetului, 
Malu Mare 

200 apa 60.000  

 TOTAL CRAIOVA   6.865.000 5.250.000 
 

 JUDETUL DOLJ      
1 Carcea – aductiune Bordei (Magnolia)-St. apa Carcea Dn 250 

mm 
4600 apa 750.000 750.000 

2 Podari – alimentare cu apa Livezi, Gura Vaii (statie pompare, 150 apa 80.000  



2 rezervoare a 5 mc, grup pompare 1+1, cond. transp.Dn 110 
mm; L=150m) 

3 Bailesti –str. Cernei-reab. canalizare Dn 250 mm 
            -str. Bucegi-extind. canalizare Dn 250 mm 
            -str. Industriilor-extind. canalizare Dn250mm 

200 
150 
150 

canal 
canal 
canal 

160.000 
120.000 
120.000 

 

4 Breasta – str. si al. Cimitir-extind. canalizare + 27racorduri 
            -str. Italienilor-extind. canalizare + 35 racorduri 
            -str. Italienilor-reab. apa + 16 brans. 
            -str. Primariei-extind. apa 
            -str. Ingusta-extind. canalizare 

605 
350 
330 
175 
210 

canal 
canal 
apa 
apa 
canal 

300.000 
175.000 
120.000 
20.000 

200.000 

300.000 
175.000 

 

 TOTAL DOLJ   2.045.000 1.225.000 
 
 

 TOTAL GENERAL   8.910.000 6.475.000 
 

  
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 162941/ 15.09.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
 

− Referatul de aprobare nr. 157632/07.09.2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

− Raportul de specialitate nr. 159767/09.09.2021 al Direcției Servicii Publice -  
Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

− Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
− O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 

întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene; 

−  H.C.L. nr. 402/30.07.2007 privind constituirea Asociației de dezvoltare 
intercomunitară Oltenia; 

− HCL nr. 106/25.03.2021 privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021; 

− Hotărârea nr. 8/14.09.2021 a ADI Oltenia; 
− Adresa S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. nr. 162441/15.09.2021; 
− O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
− Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
AVIZAM FAVORABIL 

 
propunerea privind suplimentarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul 
Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare (IID) pentru anul 2021. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi      Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului     și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 15.09.2021         Data 15.09.2021              
Semnatura          Semnatura           
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