
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

         PROIECT   
         

    HOTĂRÂREA NR.____ 
privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

dl. Marian-Sorin Manda, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” majorarea cotizaţiei anuale a municipiului 

Craiova 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.03.2017; 

   Având în vedere raportul nr.34365/2017 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. 
Marian-Sorin Manda, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” majorarea cotizaţiei anuale a municipiului Craiova; 
          În conformitate cu prevederile art.16, alin.2, lit. k din Anexa nr.2 la Hotărârea 
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

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. Marian-Sorin Manda, administrator public al municipiului Craiova, de a susţine 
şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltenia”, majorarea cotizaţiei anuale a municipiului Craiova, de la 0,70 
lei/an/locuitor, la 1,00 lei/an/locuitor. 

  Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2007. 

      Art.3.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” şi dl. Marian-
Sorin Manda  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                           

PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 

         Mihail GENOIU  



   

                                                                                                     
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.  34365/13.03.2017      
 
 
 Se aprobă 
  Pt. Primar, 
 Viceprimar, 

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. 51/2017, domnul Sorin-
Marian Manda a fost numit ca reprezentant legal  al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Oltenia”. 
 Prin adresă nr. 152/27.02.2017 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 63/02.03.2017,  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia” solicită 
mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să susţină şi să 
voteze majorarea cotizaţiei anuale de la 0,70 lei/an/locuitor la 1,00 lei/an/locuitor începând 
cu anul 2017, în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia” 
motivat de următoarele cosiderente: 
 Începând cu anul 2017, A.D.I. Oltenia este Autoritate Publica Tutelară pentru 
operatorul regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., iar responsabilităţile A.D.I. Oltenia 
cu privire la monitorizarea şi raportarea implementării Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Dolj au crescut; 
 Ţinând cont de necesitatea accesării de noi fonduri europene prin POIM 2014 – 2020 
care să vizeze îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj; 
 Luând în considerare extinderea continuă a ariei de operare a operatorului regional 
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; 
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 Cunoscând reglementările procedurii de monitorizare a implementarii prevederilor 
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;  
   
 Considerând că este imperios necesară consolidarea A.D.I. Oltenia prin reorganizarea 
Aparatului tehnic de specialitate şi redefinirea principalelor activităţi, pentru a-şi exercita 
rolul de Autoritate Delegantă, pentru a consolida politica de regionalizare a serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare, pentru a păstra rolul de pilon cheie şi factor principal de 
decizie în cadrul aranjamentului instituţional adoptat, pentru a susţine principiul solidarităţii 
în beneficiul tuturor membrilor asociaţi, pentru a îndeplini misiunea de control direct asupra 
operatorului, toate acestea în scopul furnizării unor servicii publice la standarde europene 
care să satisfacă nevoile utilizatorilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 16, alin.2, lit. K din Anexa nr.2 la H.G. nr. 
855/2008, cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea actului constitutiv – 
cadru și a statutului – cadru ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilități publice, una dintre atribuțiile Adunării Generale ale 
Asociației cu privire la activitatea proprie, este de a aproba cotizația anuală a membrilor. 
 Față de cele menționate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

- mandatarea domnului Sorin-Marian Manda, Administrator Public al Municipiului 
Craiova, în calitate de reprezentant legal  al Consiliului Local al Municipiului Craiova în  
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia” să voteze 
majorarea cotizației anuale  de la 0,70 lei/an/locuitor la 1,00 lei/an/locuitor; 
          - modificarea în mod corespunzător a Actului constitutiv şi a Statutului  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia” în sensul majorării cotizaţiei anuale de la 0,70 
lei/an/locuitor la 1,00 lei/an/locuitor; 
       

 
 

            Director Executiv D.E.F.,                                        Director Executiv D.S.P.     
                 Lucia Ştefan                                                                 Delia Ciucă 
 
 

                   Şef Serviciu  
                   Alin Glăvan  

 

 
Vizat de legalitate, 

cons. juridic Nicoleta Bedelici 
      Întocmit, 

       insp. Dragos Surdu 
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