
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT    

 
                  HOTĂRÂREA NR._______ 

privind aprobarea tarifului pentru deversarea în staţia de epurare a apelor uzate 
menajere, de către firme particulare care execută vidanjări de fose septice 

 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
25.04.2013; 

    Având în vedere raportul nr.64869/2013 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea tarifului pentru deversarea în staţia de epurare a apelor uzate menajere, 
de către firme particulare care execută vidanjări de fose septice; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice; 

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 deversarea în staţia de epurare a apelor uzate menajere, de 
către firme particulare care execută vidanjări de fose septice, în cuantum de 0,62 
lei/mc. 

    Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. şi 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” 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. 64869/ 22.04.2013                       
 
               
            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. 
 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. 
 De asemenea potrivit, prevederilor art. 43 alin.8 din Legea nr.51/2006, privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, pentru prestarea unor servicii conexe 
serviciilor de utilităţi publice, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea 
documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalatiilor de utilizare 
şi altele asemenea, tarifele şi taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii 
prestate de operatori şi se aproba prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
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obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se factureaza şi se incaseaza separat de 
către operatori/operatorii regionali. 
 Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont că prin adresa înregistrată sub nr. 
98/22.04.2013 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. solicită aprobarea tarifului pentru 
deversarea în staţia de epurare a apelor uzate menajere de către firme particulare care 
execută vidanjări de fose septice la preţul de 0,62 lei/mc, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobarea tarifului pentru deversarea în staţia 
de epurare a apelor uzate menajere de către firme particulare care execută vidanjări de 
fose septice la preţul de 0,62 lei/mc. 
             
 
 
 

Director Executiv,                                                          Întocmit, 
 Monica Nastasă                                                   Director Executiv Adj. 
                                                                                      Alin Glăvan 
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