
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT  

   
 

                  HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea tarifului utilizat de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru 

prestarea unui serviciu conex serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
 
 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.09.2017; 

    Având în vedere raportul nr.130201/2017 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifului utilizat de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru prestarea 
unui serviciu conex serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

În conformitate cu prevederile  art.43 alin.8 din Legea nr.51/2006, republicată, 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 

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 tariful pentru emiterea avizului de amplasament-fișă tehnică , în cuantum 
de 137,82 lei/aviz, fără TVA, respectiv 164/aviz, inclusiv TVA, utilizat de către S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A., pentru prestarea acestui serviciu conex serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare. 

      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, PT. SECRETAR, 



       Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU 
 



   

                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 

Serviciilor de Utilitate Publică 

Nr.  130201 / 20.09 .2017 
 

 

                                                                                                        Se aproba, 

                                 Primar, 

                           Mihail Genoiu 

                                                                    

                                                                                                      

     

                                                                                                         Avizat,  

                                                                                                     Viceprimar 

                                                                                                   Stelian Bărăgan     
 

 
RAPORT 

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 43 alin. 8 din Legea nr. 51/2006, privind serviciile 

comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare "pentru 

prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice, cum sunt eliberarea acordurilor 

si avizelor, verificarea documentatiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul 

instalatiilor de utilizare si altele asemenea, tarifele si taxele se fundamenteaza pe tipuri de 
lucrari sau servicii prestate de operatori si se aproba prin hotarâri ale autoritatilor 

deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de 

dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si 

pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se factureaza si se 

incaseaza separat de catre operatori/operatorii regionali". 

S.C. Compania de Apa Oltenia S.A, prin adresa nr. 19800/19.09.2017 înregistrată la 

Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 318/19.09.2017,  solicita aprobarea tarifelor 

ce urmeaza a fi practicate de operator pentru  mijloacele de transport si utilaje care pot fi 

închiriate şi tarife pentru emiterea avizului de amplasament-fişă tehnică.  

 Aceste tarife sunt avizate prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 
15/18.09.2017 . 

 Asa cum rezulta din Statutul A.D.I., aprobat de autoritatea locala prin HCL 

402/30.07.2017, activitatile  conexe serviciilor de alimentare cu apa si canal nu au fost 

delegate catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia drept pentru care aceste 

tarife trebuiesc aprobate de autoritatea deliberativa a Municipiului Craiova in calitate de 

actionar majoritar. 
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  Referitor la solicitarea privind  aprobarea tarifelor ce urmeaza a fi practicate de 

operator pentru  mijloacele de transport si utilaje care pot fi inchiriate la terti de către S.C. 

Compania de Apă Oltenia S.A., aceasta nu poate fi supusă spre analiza si aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Craiova fiind atributul exclusiv al Consiliului de 

Administratie al S.C. Compania de apă Oltenia S.A.   

   Stabilirea tarifelor pentru  emiterea avizului de amplasament – fisa tehnica, au fost 
luate in calcul atat costurile directe, cat si cele indirecte, astfel : 

- salariul mediu brut/luna al unui inginer din departamentul tehnic (3.170 lei /luna)   

- salariul mediu brut/ora al unui inginer din departamentul tehnic (18,65 lei/ora) 

- tichete de masa /luna (21 buc X 15 lei = 315 lei) 

- tichete de masa /ora (315 lei/ 170 ore =1.85 lei/ ora) 

- contributii /luna : -CASS  15,8% x 3.170 lei =500,86 lei 

     -CAS     5,2% x 3.170 lei = 164,84 lei 

     -Somaj 0,5% x 3.170 lei = 15,85 lei 

     -Contrib CM 0,85% x 3.170 lei =26,95 lei 

     -Fd garantare 0,25% x 3.170 lei = 7,93lei 
     -Fd risc   0,214% x 3.170 lei = 6,78 lei        

-  total contributii/luna – 723,21 lei ; contributii/ora – 4,25 lei 

          Pentru întocmirea fişei tehnice, au fost furnizate elemente  din cadrul departamentului 

tehnic referitoare la analiza, consultarea, deplasarea în teren pentru confruntarea 

documentelor cu situatia existentă la fata locului. 

          Fiecarui element luat în calcul i s-a atribuit un timp de lucru, care a dus la stabilirea 

pretului . 

          La costurile directe din fişa se adaugă costurile indirecte ce au fost stabilite prin 

raportarea cheltuielilor generale si de administraţie la total cheltuieli generale ale 

companiei, rezultând un procent de 12%. 
Faţa de cele de mai sus menţionate, şi în conformitate cu prevederile art. 43 alin. 8 

din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare pentru "prestarea unor servicii conexe serviciilor de 

utilitati publice, cum sunt eliberarea acordurilor si avizelor, verificarea documentatiilor 

tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalatiilor de utilizare si altele 

asemenea, tarifele si taxele se fundamenteaza pe tipuri de lucrari sau servicii prestate de 

operatori si se aproba prin hotarâri ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-

teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 

serviciile de utilitati publice, în numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale 

membre. Aceste servicii se factureaza si se incaseaza separat de catre operatori/operatorii 
regional", propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea tarifului în 

cuantum de 137,82 lei/ aviz, fără TVA, respectiv 164 lei/ aviz inclusiv TVA pentru 

emiterea avizului de amplasament – fisa tehnică.  

 

 

 

 

                  Director Executiv,                                         Director Executiv Adj., 

                     Delia CIUCA                                                   Alin GLAVAN 
 

 

 




























































































	proiect
	raport
	documentatie

