
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 2016 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
24.11.2016; 
     Având în vedere raportul nr.181053/2016 al Direcţiei Servicii Publice 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 2016; 
          În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi Ordonanţei 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.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 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 2016, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.478/2015. 

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, PT. SECRETAR, 



Lia – Olguţa VASILESCU  Ovidiu MISCHIANU 
 
 

 
 



                                                                                                   
 

 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE    

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      

Serviciilor de Utilitate Publică      

Nr. 181053 /14.11.2016     

 

 

                                                                            Se aprobă 

                                                                       Primar, 

                                                                           Lia Olguţa VASILESCU 

 

 

RAPORT 

 

 

 

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 Consiliului Local al 
Municipiului Craiova cu alte autorităţi locale în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia”, concomitent cu aprobarea Actului Constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei, acestea din urmă fiind modificate ulterior prin Act Adiţional . 
 Prin Hotărârea nr. 4 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia s-a 
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 IID pentru anul următor. Pe baza consultărilor cu operatorul, 
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autoritatea administraţiei publice locale aprobă planul de investiţii aferent activelor 
date în administrare sau în concesiune finanţate din fondul IID pentru anul următor 
până la data de 31 decembrie. 
 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. 
 Prin H.C.L. 478/17.12.2015, s-a aprobat Planul de Investiţii al S.C Compania 
de Apă Oltenia S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune 
operatorului regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., cu finanţare din fondul 
Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016 . 
 Prin Hotărârea nr. 12/02.11.2016,  Consiliul de Administraţie al S.C Compania 
de Apă Oltenia S.A., a aprobat completarea Planului de Investiţii cu lucrări 
suplimentare. 
 Prin adresa nr. 26530/07.11.2016, înregistrată la autoritatea publică locală sub 
nr. 132/07.11.2016, S.C Compania de Apă Oltenia S.A., solicită aprobarea 
completării Planului de Investiţii, aprobat prin H.C.L. 478/2015, cu investiţii 
suplimentare. 
  Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate 
şi oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 
 - modificarea, prin completare, 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 2016, potrivit anexei la 
prezentul raport; 
          - modificarea în mod corespunzător  a  H.C.L. 478/2015.  

 
 

 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU 

Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 
  
 
 
 

 

  Vizat de legalitate, Întocmit, 
cons. juridic. Nicoleta Bedelici insp. Dragoş SURDU  

                                                
 
 
  



 
                 



                  ANEXĂ LA RAPORT 
 

S.C. COMPANIA DE APĂ OLTANIA S.A. 
SUPLIMENTARE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN FONDURI I.I.D. 

PENTRU ANUL 2016 
 

Centrul Zonal Craiova 
 

Nr. 
Crt. 

Nume Stradă 
Reţele 

Utilităţi 
Lungime 

(m) 
Estimare costuri 

 
Observații 

1 
Mitropolit Nifon Criveanu 

 
apă 

L=150 m, 13 branșamente  

PEHD, Dn 110 mm 
66.190 lei 

 

2 Ana Aslan apă 
L=200 m, 4 branșamente  

PEHD, Dn 110 mm 
58.554 lei 

 

3 Făgăraș apă 
L=450 m, 15 branșamente  

PEHD, Dn 110 mm 
145.000 lei 

 

4 Aleea 7 Primăverii apă  
L=71 m, 8 branșamente PEHD, Dn 

110 mm 
35.440 lei 

 

5 
Coacăzului 

 
apă 

L=500 m, 40 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 
213.210 lei 

 

6 Aleea 3 Parângului apă 
L=200 m, 13 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 
78.600 lei 

 

7 Ioan Slavici apă 
L=300 m, 4 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 
140.940 lei 

 

8 Liviu Rebreanu apă 
L=300 m, 6 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 
145.395 lei 

 

9 Vidra apă 
L=95 m, 4 branșamente PEHD, Dn 

110 mm 
32.490 lei 

 

10 Gheorghe Asachi apă 
L=250 m, 18 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 
102.150 lei 

 

11 Ing. Emil Marghitu apă 
L=400 m, 16 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 

173.304 lei 

 

 

12 
Aleea 3 Trandafirului 

 
apă 

L=200 m, 32 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 
85.000 lei 

 

13 BV 19 apă 
L=200 m, 15 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 
85.000 lei 

 



14 Eliza Opran apă 
L=250 m, 20 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 
107.000 lei 

 

15 Barbu Drugă apă 
L=450 m, 25 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 
167.000 lei 

 

16 Ecaterina Teodoroiu apă 
L=250 m, 5 branșamente PEHD, 

Dn 110 mm 
73.192 lei 

 

17 Com. Țânțăreni apă 
L=1900 m, 120 branșamente 

PEHD, Dn 110 mm 
457.950 lei 

 

 TOTAL   2.166.415 lei  
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