
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT    

 
HOTĂRÂREA NR._______ 

privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi a preţului pentru 
serviciul de alimentare cu apă potabilă, pentru municipiul Craiova 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
20.12.2012; 

Având în vedere raportul nr.184797/2012 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi a preţului pentru serviciul 
de alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile  art.12  lit.i din Legea nr.241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată; 

Potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltenia”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2007; 

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 serviciul de canalizare şi preţul pentru serviciul de 
alimentare cu apă, în municipiul Craiova, 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.17/2007 referitoare la aprobarea  tarifelor pentru 
apă potabilă şi pentru servicii canalizare practicate în municipiul Craiova şi a 
tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor racordaţi la aducţiunea Izvarna 
şi îşi încetează efectele în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 62/2012. 

   Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, 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 



                                                                                                

 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
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          APROBAT, 
                               PRIMAR, 
                 Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 
 

RAPORT 
 
  
 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. 
 Conform prevederilor art. 5 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltenia”, printre obiectivele acesteia se numără şi încheierea pe seama şi în numele 
asociaţilor a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, contract de delegare ce a fost aprobat prin Hotărârea nr. 4 a Adunării 
Generale a Acţionaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” şi 
modificat ulterior printr-un act adiţional aprobat prin Hotărârea nr. 8 a aceleaşi Adunări 
Generale. 
 În conformitate cu prevederile art. 18, alin. 11 din contractul de delegare, 
operatorul are obligaţia să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate 
în activitatea de apă şi de canalizare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
 Conform prevederilor art. 17, lit. c, alin. 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia”, tarifele care vor fi aplicate de operator pentru furnizarea 
serviciului aflat în competenţa acestuia, trebuie aprobate de fiecare autoritate 
deliberativă a asociaţilor, conform politicii tarifare stabilite de Asociaţie şi după 
consultări prealabile. 
 Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont că prin adresa înregistrată sub nr. 
171709/2012 Compania de Apă Oltenia S.A. solicită aprobarea ajustării preţului pentru 
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serviciul de alimentare cu apă şi a tarifului pentru serviciul de canalizare pentru 
municipiul Craiova pentru anul 2013, acestea urmând să fie conform strategiei de 
tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, strategie inclusă în 
contractul de delegare a gestiunii, în sensul respectării prevederilor art. 12, lit. i din 
Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 

aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi a preţului pentru serviciul de 
alimentare cu apă în cuantumul prevăzut în anexa la prezentul raport; 

încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2012; 
modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2007. 

 
  
              Întocmit,                                                            Director Executiv,                
           Alin Glăvan                                                            Monica Nastasă 
                                                                                                                                    

 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa H.C.L. nr. _____/_____2012  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SPECIFICAŢIE 
Preţ/tarif pentru 

populaţie 
(lei/mc) 

Preţ/tarif pentru rest 
utilizatori 

(lei/mc) 
Apă potabilă 3,41 2,75 
Canalizare 2,05 1,65 
 
 
 
 
 
Notă: preţurile la apa potabilă şi tarifele la canalizare pentru populaţie conţin 
T.V.A. în cotă de 24%, iar pentru restul utilizatorilor nu conţin T.V.A. 
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