
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   PROIECT 
 
 
     HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind modificarea Studiului de Fezabilitate şi a noilor indicatori tehnico-
economici pentru Proiectul „Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, 

inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj” 
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.11.2014. 

Având în vedere raportul nr.171326/2014 al Direcţiei Servicii Publice, prin care 
se propune modificarea Studiului de Fezabilitate şi a noilor indicatori tehnico-
economici pentru Proiectul „Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv 
branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”;  

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

 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 aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate „Extindere sisteme alimentare cu 
apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”, în sensul 
cuprinderii achiziţiei de echipamente/utilaje, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul „Extindere sisteme 
alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul 
Dolj”, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.313/2014. 

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 



 

 
 
  

                                                                                                                    
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea           APROBAT, 
Serviciilor de Utilitate Publică                        PRIMAR 
Nr. 171326/21.11.2014                                           Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 3, lit. c, din Legea nr. 51/2006, 
republicată privind Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, autorităţile administraţiei 
publice locale hotărăsc cu privire la asocierea intercomunitară în scopul înfiinţării, 
organizării, gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi publice, 
inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de 
utilităţi publice. 
 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 Actul Adiţional nr. 1. 
 În vederea atingerii ţintelor de conformare asumate de România ca stat membru al 
Uniunii Europene, prin Tratatul de aderare, operatorul regional S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Dolj” finanţat din fondul de coeziune prin POS Mediu 2007-
2013, Axa Prioritară 1 „Extinderea şi moderizarea sistemelor de apă şi apă uzată” în 
baza contractului de finanţare nr. 122523/26.09.2011. 
 Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu 2007-2013, prin derularea unor investiţii 
specifice în domeniul apei potabile şi apei uzate în judeţul Dolj. 
 Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc următoarele: îmbunătăţirea 
accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în aria de proiect, în conformitate 
cu Directiva de apă 98/83/CEE în aria de proiect, de la 81% în 2008 la 93,37% în 2013 
şi creşterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate la nivelul ariei 
de proiect, în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE de la 
60% în anul 2008 la 93,70% în anul 2013 la nivelul ariei de proiect. 
 Astfel, în prezentul proiect sunt cuprinse investiţii pentru extinderea reţelei de 
alimentare cu apă potabilă şi colectare ape uzate în municipiul Craiova, după cum 
urmează: 
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- extindere sisteme de alimentare cu apă: lungime conductă – 169.787 metri, 
cămine de vane pentru sectorizare şi închidere tronson conductă de apă – 1.800 
buc., branşamente la consumatori – 10.335 buc., staţii de pompare – 2 buc., 
reabilitare staţie apă Bordei; 

- extindere sisteme de canalizare: lungime conductă – 3.308 metri, cămine de 
vizitare – 54 buc., racorduri de canal – 204 buc., staţii de pompare ape uzate – 2 
buc. 

 Proiectul „Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv 
branşamente şi racorduri în judeţul Dolj” constituie o completare a proiectului finanţat 
din fondul de coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 1, „Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” având ca obiectiv 
general şi specific, atingerea conformării privind indicatorii de performanţă aferenţi 
gradului de acces şi conectare la servicii adecvate de alimentare cu apă şi a gradului de 
racordare la sistemul de canalizare. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.313/2014 a fost 
aprobat Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul 
„Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în 
judeţul Dolj”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Având în vedere economiile realizate de către operatorul regional ca urmare a 
atribuirii contractelor de lucrări și servicii din cadrul proiectelor depuse la autoritatea de 
management, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. a întreprins demersurile necesare pentru completarea aplicației de finanțare 
pentru proiectul „Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv 
branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”, în ceea ce privește achiziția de 
echipamente/utilaje aferente activității de întreținere și tratare a infrastructurii de apă și 
canalizare. 
 Având în vedere cele de mai sus, precum şi adresa S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A. înregistrată sub nr. 316/21.11.2014, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următorarele: 
-  aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, în sensul cuprinderii în acest studiu a 
achiziției de echipamente/utilaje, potrivit anexei nr.1 la prezentul raport; 
-Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Extindere sisteme 
alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”, 
potrivit anexei nr.2 la prezentul raport; 
- Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 313/2014. 

 
 
 

Director Executiv, Şef Serviciu 
Delia CIUCĂ Gabriel ROȘCA 

  
  
 Întocmit, 
 inspector Dragoș SURDU 
  

                            



 

 
 
 
 
 
 

  
  

 



 

                            
 
 
 
 
 
 

Anexa 1 la Raport 
 

ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE/UTILAJE 
 
 

Achiziție de echipamente/utilaje Nr. Buc. 
Autocurățitor combinat întreținere canale 4.00 
Buldoexcavator min. 100CP 3.00 
Buldoexcavator 40-60CP 6.00 
Autovidanje 3.00 
Echipament transport nămol 3.00 
Autoutilitară împrăștiat nămol 3.00 
Autocisternă 1.00 
Automacara 18 to. 1.00 
Instalație foraj orizontal 1.00 
Autolaborator pierderi apă 1.00 
Sistem supraveghere în timp real pierderi apă (data 
logger, receptor cutii GSM) 1.00 

Georadar 3D 1.00 
Autoutilitare 5 locuri și benă 3.00 
Instalație filtre aciculare 2.00 
Grup pompare 37 KW 1.00 
Autoutilitară transport nămol și pământ 3 buc. 3.00 
Încărcător frontal cu cupă 3.00 
Contor de apă rece electromagnetic echipat pentru 
transmitere la distanță dn 25 mm, dn 40 mm = 190 buc. 190.00 

Sistem de inspecție color CCTV 2.00 
Instalație pneumatică obturat conducte cu balon dn = 
100 mm până la dn 1200 mm 1.00 

Achiziție contori și module contori transmitere date 400.00 
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