
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de Investitii al Companiei de Apă ,,Oltenia” S.A., aferent 

activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, 

Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020 

 

     Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

           având în vedere referatul de aprobare nr. 11290/11.03.2020 al Direcţiei Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul Serviciului 

juridic nr. 11583/13.03.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

           ţinând cont de adresa Companiei de Apă Oltenia SA nr. 3623/20.02.20 si Hotărârea 

nr.1/06.01.2020 adoptată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia SA, 

            în baza prevederilor art.8 din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.5, lit.d şi art.10 

din Anexa la Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, 

alimentarea şi utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele 

de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, 

         în temeiul art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

    ART.1. Se aprobă Planul de Investiţii al S.C. Compania de Apă ,,Oltenia’’ S.A., aferent 

activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul Întreţinere, 

Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

   

    ART.2. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

   ART.3. Prezenta hotărâre se comunică Companiei de Apă ,,Oltenia’’SA. 

 

     Nr.______                                                         Adoptată la data de______________ 

 

 

     PREŞEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                            SECRETAR GENERAL  

                                                                                                   AL JUDETULUI 

          ION PRIOTEASA                                                        

                                                           

                                                                                                 ANDA NICOLAE 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                        

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                          PREŞEDINTE, 

DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU                    ION PRIOTEASA 

FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ 

Nr. 11290/11.03.2020                                                                     

 
 

 Referat de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Investitii al S.C. Compania de 

Apă ,,Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare 

din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020  
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 77/26.04.2007, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 113/31.05.2007, s-a aprobat participarea 

Judeţului Dolj la înfiinţarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin transformarea 

Regiei Autonome de Apă Craiova în Operator Regional, conform prevederilor Legii 

nr. 51/2006.  

 Prin adresa nr. 3623/20.02.2020 inregistrata la Consiliul Judetean Dolj sub nr. 

9554/20.02.2020, SC Compania de Apa Oltenia SA transmite spre analiza si aprobare 

Planul de Investitii al S.C. Compania de Apă ,,Oltenia’’ S.A., aferent activelor date în 

administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, 

pentru anul 2020. 

        Potrivit prevederilor art.5, lit.d din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 

198/2005, operatorul beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene privind întretinerea, înlocuirea si dezvoltarea activelor date în 

administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă 

din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul specific de operare şi 

întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca finanţatoare.  

       Menţionăm că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prin Hotărârea 

nr.1/06.01.2020, a acordat aviz favorabil Planului de Investiţii al S.C. Compania de 

Apă ,,Oltenia’’ S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare 

din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020. 

      Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj 

Planul de Investitii al S.C. Compania de Apă ,,Oltenia’’ S.A., aferent activelor date în 

administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, 

pentru anul 2020. 

 

       DIRECTOR EXECUTIV,                                                                       

          Daniela Băluţă                                                                                

                                                                                                               Întocmit, 

                                                                                                        Maria Andreescu 



ROMÂNIA 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul Juridic, Administraţie Locală 

Nr.11583/13.03.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al Companiei de Apă 

Oltenia S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din 

fondul  Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020 

 

  

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 şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului de Investiţii al Companiei de Apă Oltenia S.A., aferent activelor 

date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul  Întreţinere, Înlocuire, 

Dezvoltare, pentru anul 2020  propus de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj în 

raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat 

următoarele:  

 

 1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea Planului de Investiţii al Companiei 

de Apă Oltenia S.A. 

 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 

elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 

și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

- art.8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- art.5, lit.d din Anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005 

privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi 

dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 

beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.10 din Anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind 

constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare 

pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 

asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



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

compartimentului: se va aproba Planul de Investiţii al Companiei de Apă Oltenia 

S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul  

Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea 

spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a 

Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile 

de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de 

zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

 

      Avizat,                                                                                                             

DIRECTOR EXECUTIV, 

  DAIANA STOICA    

 

                                                                                                             Întocmit 

CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                         MIOARA MANEA                                                                                              



                                                        ANEXA la HCJ NR. ______/___________   
 
 
 
 
            PROGRAM INTRETINERE INLOCUIRE DEZVOLTARE 

      MUNICIPUL CRAIOVA SI JUDETUL DOLJ – pentru anul 2020 
 
  
  
Nr. 
crt 

Denumire strada/  
amplasament/lucrare 

Lungi
me (m) 

Utilitati    Valoare  
estimata (lei) 

 MUNICIPIUL CRAIOVA    
1 str. Rozelor – blocuri Depou 150 apa 45.000 
2 Pasaj Electroputere 300 apa 3.000.000 
3 str. Drumul Apelor - FORD 420 apa 1.000.000 
4 aleea 2 Toamnei 140 apa 42.000 

5 str. Cerna 70 canal 56.000 
6 str. Ana Ipatescu 115 apa 34.500 
7 aleea 2 Cantonului  100 canal  80.000 
8 str. General Stefan Ispas  150  apa 45.000 
9 aleea 2 Garlesti (zona canal inund.) 160 apa si canal 164.000 
10 str. Garlesti nr.130S 400 canal 300.000 
11 str. Garlesti nr.148 500 canal 400.000 
12 str. Garlesti nr.162K 475 apa si canal 422.400 
13 str. Arnota 100 apa 30.000 
14 aleea 1 Parangului 145 apa 43.500 
15 str. Raului 242C 80 apa 24.000 
16 str. Dr. C-tin Severeanu 450 apa canal 415.000 
17 str. Ludwig van Beethoven 60 apa 18.000 
18 aleea Agricultorilor 250 apa  75.000 
19 str. Cantonului 220 canal 166.000 
20 aleea 3 Potelu 200 apa si canal 200.000 
21 str. Vidra 850 apa  380.000 
22 Separare presiuni cart. Bariera Valcii 2000 apa  800.000 
23 Separare presiuni zona Garlesti 850 apa 255.000 
24 Montaj regulatoare pres. - sectorizare  apa 40.000 
 TOTAL CRAIOVA   8.035.400 

 JUDETUL DOLJ SI JUDETUL GORJ    
1 Plenita - inlocuire grupuri pompare SPAU si 

reabilitare retea canalizare 
 canal 300.000 

2 Orodel – extindere dren captare 150 apa 54.000 
3 Caraula – automatizare statie de apa  apa 80.000 
4 Filiasi–bd. Racoteanu (reab. retea +20 brans.) 300 apa 155.100 

5 Filiasi –str. S. Barnutiu bl.K6-11(reab. canal) 100 canal 80.000 
6 Tantareni – extind. retea apa 1200 apa 180.000 
7 Podari – str. Catanesti – reabilitare apa 100 apa 50.000 
8 Bailesti–str. Bucegi–reabilitare apa+10 brans. 200 apa 165.000 
9 Segarcea – str. Unirii – reabilitare apa 842 apa 165.000 
10 Calafat – inlocuire conducte criburi 240 apa 150.000 
11 Calafat -Halda de namol la Statia de Epurare   epurare 300.000 
 TOTAL JUDET DOLJ SI GORJ   1.679.100 

 TOTAL GENERAL   9.714.500 

 
 


