
   
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA     

                                                                                                         PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa 

Vasilescu, să  voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi a şedinţei din data 30.10.2014 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
30.10.2014.  
  Având în vedere raportul nr.151237/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune împuternicirea Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa 
Vasilescu, să  voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Oltenia, ordinea de zi a şedinţei din data 30.10.2014;  
           În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, a serviciilor de 
utilităţi publice şi Legii nr.241/2006 a Servicului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, 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.1. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să  

voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 
în data de 30.10.2014, ordinea de zi cu privire la modificarea art.216 din 
Regulamentul Serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare care va avea 
următorul conţinut: 

            „Art.216.(1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se                               
determină conform prevederilor SR 1846-2:2006, prin înmulţirea cantităţii 
specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară 
emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, 
declarate de utilizator, conform formulei: 
Qm = (SC x C1 + SN x C2)x K, unde: 
SC = suprafaţa totală construită; 
SN = suprafaţa totală neconstruită; 
C1 = 0,90 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţele construite); 
C2 = 0,12 (media coeficienţilor de scrugere pentru suprafeţele neconstruite); 

             K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de 
Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (mc/mp). 

            (2) În cadrul contractelor de furnizare se va evidenţia formula de determinare  
precizată mai sus. 

(3) Pentru toţi utilizatorii, persoane fizice şi juridice, nu se facturează cantităţile 
de apă meteorică preluate în reţelele publice de canalizare.” 

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 



   
 

                                                                                                   
 

 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 151237/ 20.10.2014 
 

        Se aprobă, 
        PRIMAR, 

        Lia Olguţa VASILESCU 
 
 

 
RAPORT 

 
privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare asigurate de 

operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în sensul eliminării facturării apei 
meteorice preluate în reţelele publice de canalizare, pentru utilizatorii casnici – persoane fizice, 

precum şi pentru utilizatorii casnici colectivi – asociaţii de proprietari/locatari 
 
 

 Prin Hotărârea nr. 4/2008 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia din care 
face parte municipiul Craiova în baza H.C.L. nr. 402/ 2007 şi ţinând seama de prevederile art. 
V din Actul constitutiv al Asociaţiei art. 4, art. 5 şi art. 18, alin. 2, lit. a, b, din Statutul 
Asociaţiei, precum şi art. 21, alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii aprobate prin Legea nr. 246/2005 cu modificările şi completările ulterioare, 
şi al art.14, alin. 2 din Statul Asociaţiei, s-a aprobat Contractul de delegare al serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare către Operatorul regional – S.C.Compania de Apă 
Oltenia S.A.  
 Conform legislaţiei, Consiliul Local are competenţa exclusivă de a defini principiile 
organizaţionale şi operaţionale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi modificările şi completările aduse acestora în interes public.  
 În conformitate cu prevederile art. 136 din Constituţia României, Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările şi modificările 
ulterioare şi Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu completările şi modificările 
ulterioare constituie „Principiile Generale ale Organizării Autonome a Administraţiei Publice 
Locale”. Acestea pun bazele legale ale organizării, întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în cadrul limitelor teritoriale ale localităţilor.  
 Conform competenţelor stabilite de Legea nr. 51/2006 republicată a Serviciilor de 
utilităţi publice şi de legea nr. 241/2006 a Serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare cât şi prin prevederile din Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, prin Hotărârea nr. 7/2010 s-a aprobat Regulamentul Serviciilor de 
alimentare cu apă şi de canalizare asigurate de operatorul regional S.C.Compania de Apă 
Oltenia S.A.  
 Potrivit prevederilor Legii nr. 241/2006, republicată, privind serviciul de alimentare cu 
apă şi calizare, obiectivul prioritar al strategiei autorităţilor administraţiei publice locale este 
acela de a orienta serviciul către utilizatori şi de a gestiona serviciul de alimentare cu apă şi 
calizare în funcţie de nevoile comunităţilor locale. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 



   
 

 În municipiul Craiova apa meteorică (pluvială) este colectată prin reţelele de canalizare 
existente care în proporţie de 80% este în sistem mixt, restul de 20% care reprezintă reţeaua 
pluvială este racordată tot în reţelele mixte de aici rezultă că municipiul Craiova nu dispune de 
reţea pluvială.  
 Conform contractului de delegare în cadrul sistemului financiar structura tarifelor şi 
nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa şi consumul în exces, şi trebuie să fie stabilite 
ţinând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor. 
 Având în vedere numeroasele sesizări ale cetăţenilor municipiului adresate atât 
operatorului S.C.Compania de Apă Oltenia S.A.cât şi autorităţii publice locale, privind 
cantităţile de apă meteorică şi modul de facturare al acesteia în decursul acestui an, în care au 
fost înregistrate precipitaţii abundente, conducerea primăriei a analizat situaţia creată iar 
soluţionarea acestei probleme este în sensul de a se elimina tariful de canalizare al apei 
meteorice pentru proprietăţi private cât şi pentru domeniul public sau privat al municipiul 
Craiova. 
 Această modificare vine în sprijinul populaţiei, influenţând prozitiv nivelul de trai al 
cetăţenilor municipiului Craiova. 
 Această măsură nu afectează rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciilor de 
alimentare cu apă şi de canalizare asigurate de către operatorul S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A., având în vedere rezultatele economico-financiare ale acestui operator. 
 Faţă de cele prezentate mai sus şi având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr. 
239/17.10.2014, prin care convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor în data de 30.10.2014, 
orele 1400, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, împuternicirea 
Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia Olguţa Vasilescu, să susțină și să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  modificarea art. 216 din 
Regulamentul Serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, acesta urmând să aibă următorul 
conţinut: 
”Art. 216 (1) cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină 
conform prevederilor SR 1846-2:2006, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, 
comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale 
incintelor construite și neconstruite, declarate de utilizator, conform formulei: 
Qm = (SC x C1 + SN x C2)x K, unde: 
SC = suprafaţa totală construită; 
SN = suprafaţa totală neconstruită; 
C1 = 0,90 (media coeficienţilor de scurgere pentru suprafeţele construite); 
C2 = 0,12 (media coeficienţilor de scrugere pentru suprafeţele neconstruite); 
K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Naţională de Meteorologie 
pentru luna anterioară emiterii facturii (mc/mp). 
(2) În cadrul contractelor de furnizare se va evidenţia formula de determinare precizată mai 
sus. 
(3)Pentru toţi utilizatorii, persoane fizice şi juridice, nu se facturează cantităţile de apă 
meteorică preluate în reţelele publice de canalizare.” 
  

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Alin GLĂVAN 
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