
  
 

 

 

 

  

 HOTĂRÂRE 
privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare de către 

operatorul S.C Compania de Apă Olt S.A 
 
 

Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr.11479/23.10.2018 la proiectul de Hotărâre 
nr.11480/23.10.2018; 
- Raportul comun nr.11481/23.10.2018 al Direcţiei Economice Buget-Finanţe 
si al Serviciului UIP, Programe şi Strategii de Mediu;                            
- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare 
europeana, administrarea domeniului public și privat al județului 
nr.11543/23.10.2018; 
- Adresa nr. 15587/100/01.10.2018 a S.C. Compania de Apă Olt S.A., 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10630/02.10.2018; 
- Adresa nr. 47448/15.10.2018 a Primăriei Municipiului Caracal, înregistrată la 
SC Compania de Apă SA sub nr.1906/16.10.2018; 
- prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din Normele pentru constituirea, alimentarea 
şi utilizarea fondului de întreținere, înlocuire şi dezvoltare înscrise în Anexa la  
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, 
alimentarea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-  Prevederile art. 10 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 În temeiul art. 91 alin.(1) lit. f), art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 45 
alin. (1) și art.115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adoptă  prezenta  HOTĂRÂRE. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 



       Art. 1.  Se aprobă utilizarea de către S.C Compania de Apă Olt S.A. a 
sumei de 696.856 lei, reprezentând dividende aferente Consiliului Județean 
Olt, sumă constituită în Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, pentru 
finanțarea lucrărilor de extinderi rețele de apă şi canalizare în municipiul 
Caracal, județul Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
       Art. 2. Prezenta hotărâre produce efecte condiționat de/ și numai după 
aprobarea prin hotărâre, de către Consiliul local al Municipiului Caracal, a  
dezvoltării activelor date în concesiune operatorului regional de apă, înscrise 
în anexă. 
       Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Compania de Apă Olt S.A., 
Direcției Economice Buget - Finanțe, Arhitectului șef al județului, Serviciului 
UIP, Programe şi Strategii de Mediu, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 
 
 
                                           PREŞEDINTE 

             Marius OPRESCU 
 
 
 
 

                                                                                    Contrasemnează,  
                                                                                       Secretarul Județului  
                                                                                       Marinela-Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina 25.10.2018 
Nr. 169 
M.T.C./M.T.C./ 2 ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi ”pentru”. 
  



Consiliul Județean Olt 

                                          ANEXA la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 169/25.10.2018 

 

Lucrări de extinderi rețele de apă și canalizare în municipiul Caracal care se 

finanțează parțial cu suma de 696.856 lei reprezentând dividende aferente 

Consiliului Județean Olt, constituită în Fondul de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare al SC Compania de Apă Olt SA 

- Rețea apă și canal str. Carpenului - 171ml 

- Rețea apă str. Craiovei – 2240 ml 

- Rețea apă și canal str. Frasinului – 310 ml 

- Rețea apă și canal str. Gen. Magheru – 850 ml 

- Rețea apă și canal str. Paltinului – 305 ml 

- Rețea apă și canal str. Pelinului – 120 ml 

- Rețea apă și canal str. Sabinelor – 474 ml 

- Rețea apă și canal str. Spicului – 187 ml 

- Rețea apă str. Zorilor – 351 ml 

- Rețea canal Asoc. Antonius Caracalla – 30 ml 

- Rețea canal Asoc. Dr. Marinescu bl.8, bl.9 – 110 ml 

- Rețea canal Asoc. Mihai Eminescu bl.C3 - 130 ml 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

  

 

 

           ARHITECT  ŞEF                         DIRECTOR EXECUTIV                                                      

     Ovidiu Marian DAVIDESCU                Constanța DUMITRU                                          

                                          

 

                                                                               ŞEF SERVICIU, 
                                                                          Unitatea de Implementare a Proiectelor, 

                                                                              Programe și Strategii de Mediu 
                                                                           Angela SOLDUBAN 


