
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    
            PROIECT

  
  

                  HOTĂRÂREA NR._______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.679/2014 

referitoare la aprobarea planului 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 2015 

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

27.08.2015; 
     Având în vedere raportul nr.126072/2015 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.679/2014 
referitoare la aprobarea planului 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 2015; 
          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, prin completare, a anexei la Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului nr.679/2014 referitoare la aprobarea Planului 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 2015, cu 
obiectivele de investiţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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, 
 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 



 

                                                                                                                    
 

 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      APROBAT, 
Serviciilor de Utilitate Publică                  PRIMAR 
Nr.126072/24.08.2015                         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, Act 
Constitutiv şi Statut modificate ulterior prin Actul Adiţional nr. 1. 
 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 Delagare 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 Intreţinere, Inlocuire, 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 Intreţinere, 
Inlocuire, Dezvoltare, pentru anul următor până la data de 31 decembrie. 
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 Potrivit prevederilor art. 5 lit. d din 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. 
 Prin H.C.L. nr. 679/2014, s-a aprobat planul de investiţii al S.C.Compania de 
Apă Oltenia S.A.aferent activelor date în administrare sau concesionate operatorului 
regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu finanţare din fondul de Întreţinere, 
Înlocuire şi Dezvoltare pentru anul 2015. 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub 
nr.250/19.08.2015, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. solicită modificarea, prin 
completare a H.C.L. nr. 679/2014, cu următoarele poziţii: 
1. Centru zonal Craiova 
          - Reabilitare Staţie de Tratare Apă Işalniţa, valoare fară tva 60.721 lei 
2. Centrul zonal Băileşti – Segarcea 
          -Colectoare de transfer +SE Regionale la Rastul Nou şi Bechet valoare totală fără 
tva 1.701.200, 22 lei; 
-Staţie de epurare şi colector de transfer ape uzate pentru Segarcea, valoare totală fără 
tva 51.847 lei; 
-Sursă de apă şi reţele şi reţele de apă şi canalizare în oraşul Segarcea, valoare totală 
fără tva, 1.062.405 lei.  

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. motivează această solicitare ca urmare a 
asigurării unui flux financiar adecvat, care sa permită asigurarea continuităţii în condiţii 
de eligibilitate ale contractelor de finanţare aflate în derulare, a necesităţii evitării 
neutilizării fondurilor nerambursabile şi dezangajării automate a fondurilor alocate 
României de către Comisia Europeană precum şi a eliminării decalajului între realizarea 
fizică şi cea financiară a contractelor de lucrări. 
 Faţă de cele menţionate mai sus şi având în vedere adresa transmisă de S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova 
sub nr. 250/2015, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
următoarele: 
-modificarea prin completare a anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 679/2014, cu următoarele poziţii: 
1.         Centru zonal Craiova 
          - Reabilitare Staţie de Tratare Apă Işalniţa, valoare fară tva 60.721 lei 
2.         Centrul zonal Băileşti – Segarcea 
          -Colectoare de transfer +SE Regionale la Rastul Nou şi Bechet valoare totală fără 
tva 1.701.200, 22 lei; 
-Staţie de epurare şi colector de transfer ape uzate pentru Segarcea, valoare totală fără 
tva 51.847 lei; 
       -Sursă de apă şi reţele şi reţele de apă şi canalizare în oraşul Segarcea, valoare 
totală fără tva, 1.062.405 lei.  
 

ÎNTOCMIT, 
          DIRECTOR EXECUTIV ADJ, 

Alin GLĂVAN 



COMPLETARE ANEXA HCL 679/ 18.12.2014 

Centrul Zonal Craiova 

Se completeaza cu:  

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Investitii Utilitati Denumire lucrare Estimare 

Costuri 

Faza 

Documentatie 

Observatii 

1 Reabilitarea Staţiei de 

Tratare Apă Işalniţa 

Apa - in baza raportului de expertiza 

tehnica, din care reiese faptul ca 

sunt necesare lucrari de consoli-

dare ale unor elemente structural 

ale decantoarelor D3, D4; 

 

60.721 Lei 

fara TVA 

In lucru Lucrari 

suplimentare 

 

Centrul Zonal Bailesti – Segarcea 

Se completeaza cu:  

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Investitii Utilitati Denumire lucrare Estimare 

Costuri 

Faza 

Documentatie 

Observatii 

1 Colectoare de transfer + 

SE regionale la Rastu 

Nou si Bechet 

Canalizare -Statie noua de pompare efluent 

SEAU Bechet (SP iesire) si 

conducta refulare peste dig; 

1.701.200,22 

Lei fara TVA 

In lucru Lucrari 

suplimentare 



- Diferente Lungimi Colectoare de 

Transfer; 

2 Staţie de epurare şi 

Colector de transfer ape 

uzate pentru Segarcea 

Canalizare - Diferente ale lungimii 

colectorului de transfer 

51.847 Lei 

fara TVA 

In lucru Lucrari 

suplimentare 

3 Sursa de apă şi Reţele de 

apă şi canalizare în 

Segarcea 

Apa - Reabilitarea (recondiționarea) 

vechiului dren; 

- Stație de tratare nouă. 

1.062.405 Lei 

fara TVA 

In lucru 

 

Lucrari 

suplimentare 
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