
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT    

 
                    HOTĂRÂREA NR._______ 

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare 

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

26.06.2014; 
   Având în vedere raportul nr.90338/2014 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 

propune aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

În conformitate cu prevederile Legii 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 tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” tarifele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.379/2013. 

      Art.4.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. 90338/2014   
           APROBAT, 
             PRIMAR, 
            Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 Prin H.C.L. nr. 402/2007 s-a aprobat asocierea Municipiului Craiova cu alte 
localităţi din judeţul Dolj şi judeţele apropiate în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia”, aprobându-se în acelaşi timp Actul Constitutiv şi Statutul 
Asociaţiei. 
 În conformitate cu prevederile art. 16, alin. 2, lit.d, e, h şi j, respectiv art.16, 
alin.3, lit.f din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, modificat 
prin act adiţional, alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director, alegerea şi 
revocarea Comisiei de Cenzori, modificarea Actului Constitutiv şi a Statului Asociaţiei, 
aprobarea primirii de noi membrii, respectiv aprobarea regulamentului serviciului sunt 
atributul Adunării Generale a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Oltenia.  
 Conform art.5, alin.2, lit.k din acelaşi Statut asociaţii mandatează Asociaţia să 
exercite în numele şi pe seama lor dreptul de a monitoriza angajamentele asumate de 
către delegatar faţă de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de 
delegare a gestiunii serviciului. 
 Conform art.17, alin.1, lit.d Adunarea Generală a Asociaţiei hotărăşte asupra 
aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei cu privire la Contractul de Delegare. 
 În conformitate cu prevederile art. 21, alin. 1 din acelaşi Statut pentru a vota în 
Adunarea Generală primirea de noi membrii, reprezentantii autorităţilor locale au 
nevoie de mandat special acordat în mod expres, în prealabil, prin hotărâre a 
autorităţilor locale. 
 Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont de adresa nr. 130/2014 transmisă 
de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin care se solicită majorarea tarifelor pentru 
apa potabilă produsă, transportată şi distribuită pentru întreaga arie de operare, apa 
potabilă produsă şi transportată, livrată din reţelele de transport, respectiv livrată în alt 
sistem în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de operare, canalizare-epurare 
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pentru întreaga arie de operare, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

- Aprobarea tarifelor propuse de operator, potrivit anexei la prezentul raport; 
- mandatarea  doamnei Primar, Lia Olguţa Vasilescu de a  susţine şi a  vota în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia aprobarea 
tarifelor propuse de operator; 

- modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 379/2013. 
  
 
 
 

Director Executiv Adj, 
Alin GLĂVAN 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA 
 
 
 
 
 

Specificaţie 
Preţ/Tarif pentru 

populaţie 
 (lei/mc) 

Preţ/tarif pentru rest 
utilizatori  

(lei/mc) 
Apă potabilă produsă, 
transportată şi distribuită 
pentru întreaga arie de 
operare 

3,79 3,06 

Apă potabilă produsă şi 
transportată, livrată din 
reţelele de transport, 
respectiv livrată în alt sistem 
învederea redistribuirii, 
pentru întreaga arie de 
operare 

- 1,73 

Canalizare – epurare pentru 
întreaga arie de operare 

2,55 2,06 

 
 
Notă: preţurile la apă pentru populaţie conţin TVA în cotă de 24%, iar pentru restul 
utilizatorilor, nu conţin TVA 
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