CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind concesionarea către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
ca bunuri de retur, a unor rețele de alimentare cu apă potabilă, canalizare
menajeră și pluvială, hidranți interiori și exteriori, aflate în domeniul public al
județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj, situate în Craiova,
Calea București, nr. 325C
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 20508/10.09.2021 al Serviciului
Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj, raportul
Serviciului Juridic nr. 21080/16.09.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza art. 4 alin. (1), art. 8, art. 24 lit. b) și art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare, a art. 12 lit. e) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, cât și a art.871-873 din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b), a art. 182 alin. (1) și art.196 alin.
(1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă concesionarea către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ca
bunuri de retur, a unor rețele de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră și
pluvială, hidranți interiori și exteriori, aflate în domeniul public al județului Dolj și în
administrarea Consiliului Județean Dolj, situate în Craiova, Calea București, nr. 325C,
având valoarea contabilă de 6.658.354,12 lei, identificate în anexa la prezenta .
Art. 2. Predarea-primirea bunurilor de retur precizate la art.1 se va face prin
încheierea unui protocol de predare-preluare, anexă la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare, în termen de 60 de zile de la data
comunicării prezentei hotărâri.
Art. 3. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, cu sediul
în strada Jiețului, nr.19, Craiova, al cărei membru este Județul Dolj, să încheie și să
semneze actul adițional la contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu

Apă și Canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.144/2010, prin
reprezentantul său legal.
Art. 4. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
(2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Direcției
Economice din cadrul Consiliului Județean Dolj, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Oltenia și S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Adoptată la data de 29.09.2021

Nr. 212

PREŞEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un
număr de 35 voturi “PENTRU”

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 212/2021 A CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ
LISTA
bunurilor aflate în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj,
situate în Craiova, Calea București, nr. 325C, care se concesionează ca bunuri de retur către
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Nr.
crt.

0
1

Număr
de inventar

1
100324

Denumirea bunului

Elemente de identificare

2
Reţea alimentare cu apă
şi canalizare

3
Craiova, Calea Bucureşti, nr. 325C
a) Reţea alimentare cu apă:
Lungime = 124 m
Sistem constructiv: reţeaua de alimentare cu
apă este racordată de la reţeaua existentă a
Municipiului Craiova printr-un branşament
dotat cu contor pe conducta existentă
b) Reţea de canalizare pluvială:
Lungime = 762 m
Sistem constructiv: reţea de canalizare
pluvială realizată din conducte PVC DN500
SN8, cuprinde 14 cămine de vizitare din
beton, precum şi un separator de hidrocarburi
montat îngropat
c) Reţea de canalizare menajeră:
Lungime = 1.683,51 m
Sistem constructiv:
- Lungime = 1.139,39 m în şanţ, din
conductă PE D315

Anul
Valoarea de
dobândirii
inventar (lei)
sau, după caz,
al dării în
folosinţă
4
5
2020
1.872.854,12

2

100609

Reţea alimentare cu apă

3

100610

Reţea canalizare
menajeră

4

100608

Canalizare pluvială

5

100611

Reţea de hidranţi
interiori şi exteriori

- Lungime = 484,12 m prin foraj orizontal
dirijat, din conductă PE D315
- Lungime = 60 m gravitaţional, din conductă
PVC DN 315
Craiova, Calea Bucureşti, nr. 325C
Lungime = 1.833 m
Sistem constructiv: reţeaua de apă este
racordată de la reţeaua existentă a
Municipiului Craiova prin 2 branşamente
dotate cu contoare pe conducta existentă
Craiova, Calea Bucureşti, nr. 325C
Lungime = 1.444 m
Sistem constructiv: reţeaua de canalizare
menajeră este realizată din conducte PVC
DN200, 250, SN4, cuprinde 33 de cămine de
vizitare din beton, precum şi un SPAU cu 2
pompe şi aproximativ 466 m conductă
refulare PE80/100 Dn 125 mm
Craiova, Calea Bucureşti, nr. 325C
Lungime = 2.004 m
Sistem constructiv: canalizarea pluvială este
realizată din conducte DN315, 400, 500, 630,
800, 1200, cuprinde 44 de cămine de vizitare
din beton
Craiova, Calea Bucureşti, nr. 325C
Lungime = 2.882 m
Sistem constructiv: reţeaua de hidranţi este
realizată din conducte PE100 SDR11 cu
DN160, cuprinde 27 de hidranţi exteriori, 12
cămine de vizitare din beton cu vane, 1
motogenerator de 250KVA şi o staţie de
pompare complet echipată
TOTAL

2019

545.623,68

2019

509.298,79

2020

2.458.675,58

2020

1.271.901,95

6.658.354,12

