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JUDETUL DOLJ 

COMUNA  PLENITA 

HOTĂRÂRE 

 
Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Dolj, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Plenita să susțină și să voteze  
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia aprobarea Planului anual 

de evoluție a tarifelor 

Consiliul Local al comunei Plenita, convocat de indata  în ședință extraordinara la data de 15.04.2019, 
Având în vedere adresa ADI nr. 345 din 05.04.2019 prin care se solicita emiterea unei hotarari 

privind  participării UAT Plenita la Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
în județul Dolj, în perioada 2014 – 2020; 

În baza prevederilor art. 21, alin. (1), din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 
privind aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților, 

În conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr 241/2006, 
cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 36 alin. (2), lit.d), coroborat cu alin. (6),lit. a), pct.14, art. 37și art. 45 alin. (l), art. 61, 
alin. (2), și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1.Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, 
în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte integrantă a prezenteihotărâri. 

Art. 2. Se mandatează reprezentantul UAT Plenita, dl Calafeteanu Mihai Puiu, să susțină și să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 
aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 
- 2020”. 

Art. 3. – Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A. prin Act Adițional nr. 9 (Strategia de tarifare consolidată și extinsă pentru perioada 2019-2024), 
în forma prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. – Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, cu sediul în 
Craiova, strada Jiețului, nr. 19,  al cărei membru este UAT Plenita, să semneze Actul Adițional nr. 9 la 
Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama UAT Plenita 

Art. 5. Art. 3. Primarul comunei Plenita prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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