
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT  

  
 

                  HOTĂRÂREA NR._______ 
privind aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea proiectului 
„Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor 

de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Dolj, în perioada 2014-2020” 

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

19.12.2013; 
     Având în vedere raportul nr.187228/2013 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea proiectului 
„Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Dolj, în perioada 2014-2020”; 
          În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice; 
         În temeiul art.36 alin. 2 lit. b şi d coroborat cu alin.4 lit.d şi alin.6 lit. a pct.14, 
art.45 alin.2 lit.e, 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 participarea municipiului  Craiova la cofinanţarea cu 1% din 
valoarea totală estimată a proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Dolj, în perioada 
2014-2020”. 

   Art.2. Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Craiova cu echivalentul în lei, a 
sumei de 67.118,76 euro, fără T.V.A, care reprezintă cheltuielile eligibile ce vor 
fi realizate în cadrul proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

      Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C.Compania de Apă 
„Olteni” 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.187228 /11.12.2013                   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. 
 Operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. are în derulare proiectul            
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”, în baza 
contractului de finanţare nr. 122523/2011, încheiat între Ministerul Mediului şi 
Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
Sectorial „ Mediu” şi S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în calitate de beneficiar, iar 
una dintre activităţile proiectului se referă la Actualizarea Master Planului judeţului 
Dolj pentru Faza 2, inclusiv Programul de Investiţii Prioritare pentru Faza 2, 2014-
2020, ce vor fi finanţate prin POS MEDIU. 
 În acest sens S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a demarat întocmirea cererii de 
finanţare pentru Proiectul de Asistenţă Tehnică prin care se va asigura pregătirea 
aplicaţiei de finanţare pentru investiţii prioritare care vor fi finanţate în perioada de 
programare 2014-2020. 
 Cererea de finanţare va trebui depusă la Ministerul Mediului şi schimbărilor 
Climatice – AM POS MEDIU, însoţite de hotărâri de consiliu local pentru cofinanţarea 
Proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Dolj în perioada 2014-2020” din partea fiecărei autorităţi 
publice locale beneficiare de fonduri europene. 
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 Valoarea estimată a Proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea portofoliului 
de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020”,  reprezintă 5% din valoarea 
listei de investiţii prioritare pentru faza a II-a, ajustată cu inflaţia, în valoare de 
254.540.633,19 Euro fără TVA, în conformitate cu prevederile cererii de finanţare 
transmisă de Autoritatea de Management prevăzută la capitolul 6.1. 
 Valoarea cofinanţării de către consiliile locale în ale căror localităţi se vor face 
investiţii conform Ghidului Solicitantului şi a cererii de finanţare pentru Proiectului 
„Asistenţă tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de 
programare 2014-2020”, reprezintă 1% din valoarea acestui proiect, respectiv 
127.270,31 Euro fără TVA în conformitate cu prevederile capitolului 6.3 din modelul 
cererii de finanţare. 
 Menţionăm că valoarea totală a investiţiilor ce se vor implementa în municipiul 
Craiova pentru extinderea reţelei de apă şi canalizare, inclusiv aducţiunea Izvarna este 
de 134.237,516 Euro fără TVA. 
 Contribuţia proprie a municipiului Craiova pentru cofinanţarea de 1% din 
valoarea estimată a Proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Dolj în perioada 2014-2020” este în 
valoare de 67.118,76 Euro fără TVA. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi adresa S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. înregistrată sub nr. 176729/2013, supunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova următoarele: 

- Aprobarea participării municipiului Craiova la co-finanţarea cu 1% din 
valoarea totală estimată a Proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Dolj în 
perioada 2014-2020”; 

- Aprobarea contribuţiei proprii a municipiului Craiova cu suma în lei aferentă 
sumei de 67.118,76 Euro fără TVA, care reprezintă cheltuieli eligibile care 
vor fi realizate în cadrul Proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Dolj în 
perioada 2014-2020”. 
 

 
ÎNTOCMIT, 

          DIRECTOR EXECUTIV ADJ,    
                               Alin GLĂVAN 
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