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         PROIECT 
                                                                       Nr. 163/19.10.2022 

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

operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr.11650/19.10.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
- adresa nr. 1861/300/21.09.2022 a S.C. Compania de Apă Olt S.A., 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10496/21.09.2022; 
- prevederile art. 44 alin.(3) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 4 alin. (2) și (21) și art. 5 lit. d) din Normele pentru 

constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și 
dezvoltare prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.198/2005, cu modificările și completările ulterioare, 
 
     În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1),  art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. m), 
art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre.  
 

Art. 1.  Se aprobă utilizarea de către S.C Compania de Apă Olt S.A. a 
sumei de 640652,69 lei reprezentând dividende aferente Consiliului Județean 
Olt, sumă constituită în Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, pentru 
finanțarea investiției “Reparație Punct Termic în vederea amenajării acestuia în 
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spațiu de vestiare și garaj autocombinată, orașul Balș, str. N. Bălcescu, nr. 76 D,         
jud. Olt ”.   

 
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Compania de Apă Olt S.A., 

Direcției Economice, Buget - Finanțe, Arhitectului șef al județului, Serviciului 
Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru aducere la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului– 
Județul Olt. 

 
 
 

                                                               INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 
                                      

              

 

 

 

 

 

 

 

              AVIZAT                                                                                                                                                        

                                                                      Secretar General al Județului                     

                                                                      Marinela – Elena ILIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M.T/S.C – 2 ex. 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. 
 

 
 
 Proiectul de hotărâre propune utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și 
dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A. 

 S.C. Compania de Apă Olt S.A. beneficiază de asistență financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru implementarea ”Proiectului 
Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt”, derulat 
prin POIM 2014-2020 (contract de finanțare nr.279/19.11.2009). 

Prin adresa nr. 1861/300/21.09.2022 a S.C. Compania de Apă Olt S.A., 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10496/21.09.2022, se solicită 
aprobarea utilizării sumei de 640652,69 lei din resursele Fondului de Întreținere, 
Înlocuire si Dezvoltare (Fondul IID), reprezentând dividende aferente Consiliului 
Județean Olt, să fie repartizată pentru finanțarea lucrărilor “Reparație punct termic 
în vederea amenajării acestuia în spațiu de vestiare și garaj autocombinată, orașul 
Balș, str. N. Bălcescu, nr. 76 D, Jud. Olt”. 

În vederea realizării lucrărilor la obiectivul de investiții “Reparație punct termic 
în vederea amenajării acestuia în spațiu de vestiare și garaj autocombinată, orașul 
Balș, str. N. Bălcescu, nr. 76 D, Jud. Olt” a fost elaborat proiectul                                    
nr. 209/31.08.2022, faza PT, de către S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L., beneficiar 
S.C. Compania de Apă Olt S.A., valoare totală a investiției conform devizului 
general al proiectului fiind de 640652,69 lei. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005, aprobată prin Legea 
nr.108/2006, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat modul de 
constituire, alimentare si utilizare a Fondului de Întreținere, Înlocuire si Dezvoltare 
(Fondul IID) de către operatori si/sau unități administrativ-teritoriale după caz, 
pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază 
de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.  
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      Conform prevederilor art.4 alin. (2) si (21) din Normele pentru constituirea, 
alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare înscrise în 
anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările si 
completările ulterioare, resursele Fondului IID se constituie din contribuțiile unitarii 
administrativ teritoriale cu sumele încasate reprezentând: 
a) vărsămintele din profitul net de la regia autonoma de interes local sau județean 
care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii 
Europene; 
b) dividendele de la societatea comerciala cu capital integral sau majoritar de stat, 
care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii 
Europene; 
c) redevența aferenta bunurilor concesionate societății comerciale care beneficiază 
de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene; 
d) impozitul pe profit plătit de operator unității administrativ teritoriale; 
e) dobânzi aferente disponibilităților Fondului IID; 
f) TVA-ul plătit din Fondul IID și recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 
30 de zile lucrătoare. 
 În cazul în care Fondul IID este creat si gestionat la nivelul operatorului/ 
operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, 
sursele prevăzute la alin.(2) sunt considerate alte surse proprii de finanțare ale 
operatorului/operatorului regional. 
        La art.5 din Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de 
întreținere, înlocuire și dezvoltare înscrise în anexa la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 198/2005, cu modificările si completările ulterioare se prevede că 
operatorul/unitatea administrativ-teritoriala care beneficiază de asistenta financiara 
nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID in următoarea 
ordine de priorități pentru: 
    a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, 
dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau 
garantate de stat, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
    b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, 
comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de 
autoritatea administrativ-teritorială, destinate cofinanţării proiectelor care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
    b^1) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi 
alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operatorul/ operatorul regional, 
destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
    c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a 
activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de 
asistenţă tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea 
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responsabilă execută pregătirea terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont 
propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea altor active care sunt considerate 
neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, 
cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a proiectului, precum şi pentru 
alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului; 
    d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau 
în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de 
autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare 
şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare; 
   e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi 
dezvoltării activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei 
publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu 
Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare;   
   f) plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabilă. 
        Astfel, având în vedere prevederile art. 5 lit. d) din Normele pentru constituirea, 
alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare înscrise în 
anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările si 
completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea utilizării de 
către S.C. Compania de Apă Olt S.A. a sumei de 640652,69 lei reprezentând 
dividende aferente Consiliului Județean Olt, sumă constituită în Fondul de 
întreținere, înlocuire și dezvoltare, pentru finanțarea investiției “Reparație Punct 
Termic în vederea amenajării acestuia în spațiu de vestiare și garaj autocombinată, 
orașul Balș, str. N. Bălcescu, nr. 76 D, jud. Olt ”.   
        Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în  
vigoare, motiv pentru care propun aprobarea acestuia în forma în care a fost 
prezentat. 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSlLlUL JUDETEAN OLT  
ARHITECT ȘEF al Județului Olt 
Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, 
Programe si Strategii de Mediu 
Nr.11654/19.10.2022  

                                                                                                     AVIZAT 
                                                                                         VICEPRESEDINTE  
                                                                                         Virgil DELUREANU 

 

 
 
 

RAPORT 
 

 la proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și 
dezvoltare de către operatorul S.C Compania de Apă Olt S.A. 

 

  
 

 S.C. Compania de Apă Olt S.A. beneficiază de asistență financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru implementarea ”Proiectului 
Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt”, derulat 
prin POIM 2014-2020 (contract de finanțare nr.279/19.11.2009). 

Prin adresa nr. 1861/300/21.09.2022 a S.C. Compania de Apă Olt S.A., 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10496/21.09.2022, se solicită 
aprobarea utilizării sumei de 640652,69 lei din resursele Fondului de Întreținere, 
Înlocuire si Dezvoltare (Fondul IID), reprezentând dividende aferente Consiliului 
Județean Olt, să fie repartizată pentru finanțarea lucrărilor “Reparație punct termic 
în vederea amenajării acestuia în spațiu de vestiare și garaj autocombinată, 
orașul Balș, str. N. Bălcescu, nr. 76 D, Jud. Olt”. 

În vederea realizării lucrărilor la obiectivul de investiții “Reparație punct 
termic în vederea amenajării acestuia în spațiu de vestiare și garaj 
autocombinată, orașul Balș, str. N. Bălcescu, nr. 76 D, Jud. Olt” a fost elaborat 
proiectul nr. 209/31.08.2022, faza PT, de către S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L., 
beneficiar S.C. Compania de Apă Olt S.A., valoare totală a investiției conform 
devizului general al proiectului fiind de 640652,69 lei. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005, aprobată prin Legea 
nr.108/2006, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat modul de 
constituire, alimentare si utilizare a Fondului de Întreținere, Înlocuire si Dezvoltare 
(Fondul IID) de către operatori si/sau unități administrativ-teritoriale după caz, 
pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază 
de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.  
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    Conform prevederilor art.4 alin. (2) si (21) din Normele pentru constituirea, 
alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare înscrise în 
anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările si 
completările ulterioare, resursele Fondului IID se constituie din contribuțiile unitarii 
administrativ teritoriale cu sumele încasate reprezentând: 
a) vărsămintele din profitul net de la regia autonoma de interes local sau județean 
care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii 
Europene; 
b) dividendele de la societatea comerciala cu capital integral sau majoritar de stat, 
care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii 
Europene; 
c) redevența aferenta bunurilor concesionate societății comerciale care 
beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene; 
d) impozitul pe profit plătit de operator unității administrativ teritoriale; 
e) dobânzi aferente disponibilităților Fondului IID; 
f) TVA-ul plătit din Fondul IID și recuperat ulterior de la bugetul de stat, în 
maximum 30 de zile lucrătoare. 
 În cazul în care Fondul IID este creat si gestionat la nivelul operatorului/ 
operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, 
sursele prevăzute la alin.(2) sunt considerate alte surse proprii de finanțare ale 
operatorului/operatorului regional. 
        La art.5 din Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului 
de întreținere, înlocuire și dezvoltare înscrise în anexa la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 198/2005, cu modificările si completările ulterioare, se prevede că 
operatorul/unitatea administrativ-teritoriala care beneficiază de asistenta 
financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID in 
următoarea ordine de priorități pentru: 
    a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, 
dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau 
garantate de stat, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
    b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, 
comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de 
autoritatea administrativ-teritorială, destinate cofinanţării proiectelor care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
    b^1) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane 
şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operatorul/ operatorul 
regional, destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
    c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a 
activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de 
asistenţă tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea 
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responsabilă execută pregătirea terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont 
propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea altor active care sunt considerate 
neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, 
cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a proiectului, precum şi 
pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului; 
    d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau 
în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de 
autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de 
operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca 
cofinanțatoare; 
   e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi 
dezvoltării activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei 
publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu 
Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare;   
   f) plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabilă. 
        Astfel, având în vedere prevederile art. 5 lit. d) din Normele pentru 
constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și 
dezvoltare înscrise în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005, 
cu modificările si completările ulterioare, prin proiectul de hotărâre se propune 
aprobarea utilizării de către S.C. Compania de Apă Olt S.A. a sumei de 
640652,69 lei reprezentând dividende aferente Consiliului Județean Olt, sumă 
constituită în Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, pentru finanțarea 
investiției “Reparație Punct Termic în vederea amenajării acestuia în spațiu 
vestiare și garaj autocombinată, orașul Balș, str. N. Bălcescu, 76 D, jud. Olt ”.   

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în  
vigoare, motiv pentru care se propune aprobarea acestuia în forma în care a fost 
prezentat. 
 
 
 

              Șef serviciu                                                         Șef serviciu  
Serviciul Juridic – Contencios                      Serviciul Unitatea de Implementare a 
           Alin-George RUȚĂ                         Proiectelor,  Programe si Strategii de Mediu                                                                                                       
                                                                                 Teodor-Consito MIOC 

 

 


