
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT  

   
 

                  HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea tarifelor de debranşare/rebranşare utilizatori, propuse de S.C. 

Compania de Apă „Oltenia” S.A. 
 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
29.08.2013; 

    Având în vedere raportul nr.118165/2013 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune aprobarea tarifelor de debranşare/rebranşare utilizatori, propuse de S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A.; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare, modificată şi completată şi Legii nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.13/2008; 

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 tarifele de debranşare/rebranşare utilizatori, propuse de S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., 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 

  
 



                                                                                     
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Nr.118165/07.08.2013                    
 
                                  
           Se aprobă, 
                               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 acte adiţionale.  
 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. 
 Potrivit prevederilor art.35 alin.6 din Legea nr.241/2006, republicată, privind 
serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, preţurile/tarifele operatorilor economici 
care produc şi/sau transportă apa într-un sistem de alimentare şi o livrează în alt sistem 
de alimentare, se vor determina în baza elementelor de cheltuieli aferente acestor 
activităţi, cu defalcarea preţurilor/tarifelor de producere şi transport, iar în conformitate 
cu prevederile art.43 alin.8 din Legea nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, 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 hotarari 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.  
 Faţă de cele expuse mai, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova aprobarea tarifelor propuse de S.C.Compania de Apă Oltenia 
S.A., prevăzute în anexa la prezentul raport. 
 
  
           Director Executiv                                                   Direcţia Servicii Publice,                                                                                                                                                                              
           Monica Nastasă                                                            Alin Glăvan 
                                                                                                                                   

 
 



ANEXA LA RAPORTUL NR. 118165 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif 
debranşare/rebranşare 

utilizatori 

Persoane fizice  Persoane juridice 

Cu ridicare apomentru 100 lei fără T.V.A. 200 lei fără T.V.A. 
Cu săpătură şi refacere 
carosabil 

300 lei fără T.V.A. 600 lei fără T.V.A. 
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