
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

          PROIECT  
  

   
 

      HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.652/2013 referitoare la aprobarea tarifelor utilizate în activitatea de apă şi de 
canalizare, propuse de S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
19.12.2013; 
     Având în vedere raportul nr.187219/2013 al Direcţiei Servicii Publice prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.652/2013 referitoare la aprobarea tarifelor utilizate în activitatea de apă şi de 
canalizare, propuse de S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. ; 

În conformitate cu prevederile  Legii 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.652/2013, prin completare cu tariful pentru vidanja folosită la 
inundaţii, în cuantum de 54,08 lei/oră, fără T.V.A. 

      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.187219/11.12.2013                    
 
                                  
           Se aprobă, 
                               PRIMAR, 
                 Lia Olguţa VASILESCU 

 
RAPORT 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 652/2013 s-au 

aprobat tarifele utilizate în activitatea de apă şi de canalizare, propuse de S.C.  
Compania de Apă „Oltenia” S.A. 
  Potrivit prevederilor 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 
documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de 
utilizare şi altele asemenea, tarifele şi taxele se fundamentează  pe tipuri de lucrări sau 
servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe 
seama unităţilor administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează şi se 
încasează separat de către operatori/operatorii regionali.  
 Faţă de cele expuse 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. 274/2013 prin care solicită aprobarea tarifului pentru vidanja folosită la 
inundaţii, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 

- Aprobarea tarifului pentru vidanja folosită la inundaţii în cuantum de 54,08 
lei/oră fără T.V.A.; 

- Modificarea, prin completare, a anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 652/2013. 

 
  

ÎNTOCMIT, 
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 

Alin GLĂVAN 
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