
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului Dolj în calitate de 

membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 6759/13.03.2023  al Direcției Economice, 

privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului Dolj în calitate de 

membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, raportul Serviciului Juridic 

nr. 6488/17.03.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate; 

în baza art. 90 alin(1) din O.U.G.  nr. 57/2019 şi art. 35 alin(6) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a 

art. 7 lit. a) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, 

în temeiul art. 173 alin(1) lit. f), art. 182 şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă cotizația pentru anul 2023 ce revine Județului Dolj în calitate 

de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în cuantum de 1.700 

mii lei. 

Art.2 – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 77/31.03.2022 privind aprobarea modificării 

cotizaţiei Judeţului Dolj în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.   

Art.3 – (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           – (2) Un exemplar al hotărârii se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia. 

 

Nr. _____                                       Adoptată la data de  _______ 2023 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

 

DORIN-COSMIN VASILE 

  

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL 

AL JUDEŢULUI, 

 

CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
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JUDEŢUL DOLJ                   

DIRECŢIA ECONOMICĂ                      PREŞEDINTE, 

SERVICIUL BUGET-VENITURI               

Nr. 6759 / 13.03.2023                                                     DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Dolj în cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia pentru anul 2023 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 136/2007 a fost aprobată asocierea 

Judeţului Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia, constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, 

finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 

membre, precum şi în scopul realizării în comun a unor proiecte de investiţii publice 

de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după 

caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestui serviciu, pe baza strategiei de 

dezvoltare a acestora. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prin adresa nr. 40 / 

12.01.2023 ( înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 921 / 12.01.2023 ), în 

temeiul art. 90 alin. (1), al art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) şi al art. 182 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare a solicitat aprobarea cotizaţiei Județului Dolj, pentru anul 2023, în cuantum 

de 1.700 mii lei/an, pentru asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării 

aparatului tehnic de specialitate, în vederea îndeplinirii de către aceasta a scopului şi 

a obiectivelor statutare. 

Cuantumul cotizaţiei anuale plătite de Consiliul Judeţean Dolj către Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia este justificat/ argumentat de: 

- derularea în perioada 2019-2023 a Proiectului Regional de Dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Dolj cu finanţare din POIM 

2014-2020, în valoare de 444,80 milioane euro, care cuprinde investiţii în 

23 de unităţi administrativ-teritoriale şi care implică Asociaţia în urmărirea 

şi raportarea progresului fizic şi financiar al celor 22 de contracte de lucrări, 

3 contracte de servicii şi 5 contracte de procurare echipamente din cadrul 

Proiectului; 

-  prin H.C.J. Dolj nr. 309/28.10.2022 a fost aprobat Master Planul actualizat 

pentru alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate în judeţul Dolj pentru 

perioada 2021 – 2050 rezultând astfel nevoia de pregătire a unei noi 

aplicaţii de finanţare prin programul Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 care 

prsupune investiţii prioritare în 35 de UAT – uri din judeţul Dolj în valoare 

de 312,90 milioane Euro;   

- necesitatea asigurării exercitării de către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia a controlului direct şi a infuenţei dominante asupra 

tuturor deciziilor strategice şi/sau semnificative ale S.C. Compania de Apă 
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Oltenia S.A. (entitate cu aproximativ 1.200 de angajaţi şi cu o cifră de 

afaceri anuală de aproximativ 33 milioane euro); 

- extinderea programată a ariei de operare a S.C. Complania de Apă Oltenia 

S.A. în perioada următoare, de la 28 de unităţi administrativ-teritoriale la 40 

de unităţi administrativ-teritoriale, cu implicaţii asupra activităţii Asociaţiei 

de monitorizare administrativă şi la faţa locului a executării Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

în toate cele 40 de unităţi administrativ-teritoriale care însumează 

aproximativ 75% din populaţia judeţului; 

- necesitatea asigurării îmbunătăţirii performanţei operatorului regional S. C. 

Compania de Apă Oltenia S.A. prin impunerea unor măsuri de reducere a 

pierderilor de apă, de dezvoltare a politicii de management al activelor, de 

creştere a eficienţei personalului şi de creştere a capacităţii de realizare a 

investiţiilor din surse proprii, 

- accelerarea procesului de regionalizare a serviciilor de apă şi apă uzată în 

perioada următoare ca principal mecanism de reducere a decalajelor de 

infrastructură dintre unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban şi 

cele din mediul rural, prin extinderea ariei de operare în cât mai multe 

unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, aplicând principiul 

solidarităţii, actualizarea permanentă a bazei de date privind infrastructura 

existentă, coordonarea şi corelarea investiţiilor, întocmirea Strategiei de 

dezvoltare a serviciilor pe termen mediu şi lung. 

Faţă de cele prezentate, se propune aprobarea cotizaţiei Judeţului Dolj, în 

cuantum de 1.700 mii lei/an, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Oltenia pentru aul 2023. 

   

 

 

             DIRECTOR EXECUTIV,         

                   MARIAN MECU                             

                  ÎNTOCMIT,      

  CISMARU VALENTIN    



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală       

Nr. 6488/17.03.2023        

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 ce revine 

Județului Dolj în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 ce revine 

Județului Dolj în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, 

propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cotizației pentru anul 2023 ce revine 

Județului Dolj în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 90 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 7 lit. a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

            

                                                                                                                        Întocmit 

                                                                                                        Consilier juridic 

                                                                                                        Purcărin Emil           




