
   
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     

                                                                                                       PROIECT 

      HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, 
actualizarea Regulamentului Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare 
asigurate de S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., precum şi majorarea cotizaţiei 

municipiului Craiova 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.11.2014.  
 Având în vedere raportul nr. 171056/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, actualizarea 
Regulamentului Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare asigurate de 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., precum şi majorarea cotizaţiei municipiului 
Craiova;  
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2007 prin care 
s-a aprobat asocierea Municipiului Craiova cu alte localităţi din judeţul Dolj şi judeţele 
apropiate în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”;  

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, 
alin.1  şi art.61 alin.2  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. 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, din data de 12.12.2014, următoarele: 
a) actualizarea Regulamentului Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi 

canalizare asigurate de S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

b) majorarea cotizaţiei municipiului Craiova de la suma 0,35 lei/an/locuitor, la 
0,70 lei/an/locuitor, începând cu data de 01.01.2015. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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 si Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publica 
Nr.171056/21.11.2014  
       
           APROBAT, 
             PRIMAR, 
            Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova 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. 
 Conform art.5, alin.2, lit.k din Statut, asociaţii madatează 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, iar potrivit prevederilor art.17, alin.1, lit.d Adunarea Generală a 
Asociaţiei hotărăşte asupra aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei cu privire la 
Contractul de Delegare. 
 Totodată în conformitate cu prevederile art.18 din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, Adunarea Generală a Asociaţilor deliberează 
asupra aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul său comun, 
în special cu privire la operator, contractul de delegare, Masterplanul pentru Servicii şi 
politica de tarifare.  

Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont de faptul că Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia solicită mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia actualizarea Regulamentului Serviciilor Publice de 
alimentare cu apă și canalizare asigurate de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și 
majorarea cotizației municipiului Craiova de la 0,35 lei/an/locuitor la 0,70 
lei/an/locuitor începând cu data de 01.01.2015, supunem spre aprobare Consiliului 
Local al municipiului Craiova  mandatarea Primarului Municipiului Craiova, doamna 
Lia Olguţa Vasilescu, să susţină şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia din data de 12.12.2014 următoarele: 
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- actualizarea Regulamentului Serviciilor Publice de alimentare cu apă și 
canalizare asigurate de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prevăzut în anexa la 
prezentul raport; 

- majorarea cotizației municipiului Craiova de la 0,35 lei/an/locuitor la 0,70 
lei/an/locuitor, începând cu data de 01.01.2015.                                 

              
 
 
 
                                                   

Director Executiv, Şef Serviciu 
Delia CIUCĂ Gabriel ROȘCA 

  
  
 Întocmit, 
 consilier Vasile FLORESCU 
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