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Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 8/24.04.2019 

 

Proiectul Programelor și Obiectivelor Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia pentru anul 2019 

 

În anul 2019 activitatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia va urmări realizarea cu 

prioritate a următoarelor obiective: 

1. Asigurarea exercitării de către A.D.I. Oltenia a controlului direct şi a influenţei dominante 

asupra tuturor deciziilor strategice şi/sau semnificative ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

(entitate cu aproximativ 1.200 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 25 milioane 

Euro); 

2. Extinderea Ariei de Operare a SC Compania de Apa Oltenia SA în anul 2019, de la 28 de 

UAT – uri la 35 de UAT –uri, cu implicaţii directe 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 35 de UAT – uri care însumează aproximativ 70% din 

populaţia judeţului; 

3. Accelerarea procesului de regionalizare a serviciilor de apă şi apă uzată în perioada 

următoare ca principal mecanism de reducere a decalajelor de infrastructură dintre UAT – urile din 

mediul urban şi cele din mediul rural, prin extinderea ariei de operare în cât mai multe UAT – uri 

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;  

4. Semnarea Contractului de Finanţare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată din judeţul Dolj cu finanţare din POIM 2014 – 2020, în valoare totală de 445 

milioane Euro, care cuprinde investiţii în 23 de UAT – uri 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, dar şi participarea activă, constând în 

furnizarea de date şi informaţii necesare actualizării Master Planului judeţean de apă şi apă uzată; 

5. Implementarea procedurilor de lucru particularizate pentru Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia privind: 

- Dezvoltarea Serviciului Public de alimentare cu apă şi de canalizare (aprobarea strategiei 

de dezvoltare, aprobarea planurilor de investiţii, avizarea listelor de investiţii prioritare şi 

a planurilor financiare, avizarea studiilor de fezabilitate, facilitarea obţinerii resurselor 

financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare); 
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- Monitorizarea Contractului de Delegare (misiuni de monitorizare la faţa locului cu 

întâlniri comune şi monitorizarea administrativă a obligaţiilor şi responsabilităţilor 

asumate de operator prin analiza conţinutului rapoartelor tehnice, comerciale şi de 

gestiune întocmite de operator privind administrarea serviciului, gestionarea sistemelor de 

utilităţi, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei 

consumatorilor); 

- Politica de tarifare (aprobarea strategiei de tarifare consolidată şi extinsă în conformitate 

cu rezultatele Analizei Cost - Beneficiu, stabilirea, ajustarea, modificarea tarifelor unice); 

- Controlul comun direct asupra Operatorului Regional, regulile ”in house” (numirea şi 

revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, avizarea modificărilor Actului 

Constitutiv al operatorului, avizarea Programului de activitate şi a Strategiei Operatorului, 

avizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al operatorului, avizul de 

conformitate privind actele/deciziile strategice şi/sau semnificative luate de operator în 

legătură cu Serviciul furnizat/prestat); 

- Reglementarea Serviciului Public de alimentare cu apă şi de canalizare (aprobarea 

Caietului de Sarcini şi a Regulamentului Serviciilor consolidat şi armonizat pentru 

întreaga Arie a Serviciului); 

- Managementul Contractului de Delegare (modificarea Contractului de Delegare ca urmare 

a extinderii operării, modificarea unor prevederi actuale ale Contractului de Delegare ca 

urmare a modificărilor leguslative, revizuirea la 5 ani, adoptarea de măsuri corective şi 

penalităţi pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă ai Serviciilor); 

6. Cooptarea de noi membri în cadrul Asociației; 

7. Îmbunătăţirea gradului de colectare a cotizaţiilor datorate de către membrii asociaţi. 

 

      

    Consiliul Director, 

 

 

Ion PRIOTEASA – Preşedinte 

 

 

Marin VINTILĂ - Membru 

 

 


