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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

tind asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu unităţile administrativ

teritoriale componente ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE
UTILITĂŢIPUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

"ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”în vederea participării la patrimoniul Asociaţiei, în calitate de
membru asociat cu drepturi depline
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. (36/0 207/-F/0796 2021 al Președintelui Consiliului Judeţean

Ialomiţa,

Examinând:
1.0 0
- Raportul de specialitate nr. Ro 10Ul-N 9*2021 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi al

Compartimentului Coordonare Societăţi, Serviciiși Instituţii Publice Subordonate;

- Avizul nr.

obligații şi incompatibilităţi;
- Avizul nr.

„2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,

din

2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare

regională, protecţia mediuluişi turism,
- Avizul nr,
„2021 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,
În conformitate cu :
- prevederile art. 89-91, art. 92 alin.(2) lit.c), art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. m), art. 173
alin.(1) lit.e) şi alin.(7) lit.a), art. 175 , art. 243 alin.(1) lit.h) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;

-prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările

şi completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru şi a

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități

publice;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. Se aprobă asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu Unităţile

Administrativ Teritoriale Municipiul Slobozia, Comuna Ciulniţa, Comuna Cosâmbeşti, Comuna Griviţa,
Comuna Mărculeşti și Comuna Scânteia, în vederea participării Judeţului Ialomiţa la patrimoniul

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE "ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”
(denumită Asociaţia), în calitate de membru asociat cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei.

Art.2 Se aprobă Statutul, actualizat, al Asociaţiei, în forma prevăzutăîn anexanr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3(1) Se aprobă participarea Judeţului Ialomiţala patrimoniul Asociației cu suma de 1.000 lei.

(2) Se aprobă plata sumei de 50.000 lei reprezentând cuantumul cotizaţiei de membru asociat al

Judeţului lalomiţaîn cadrul Asociaţiei, pe anul 2021.

(3) Sumele menţionate la alineatele (1) şi (2) vor fi asigurate din bugetul județului Ialomiţa pe
anul 2021.

Art.4 Se desemnează domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cetăţean
român,
născut
la
data
de
„
în localitatea
„domiciliat
în
„

posesor

al

C.I.

seria

„Dr,

-„

eliberată

de

„ la data de
în calitate de reprezentant de drept al Judeţului Ialomiţa în
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei și a Consiliului director din cadrul Asociaţiei.

Art.5 Se împuterniceşte domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa

Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare participării Judeţului Ialomiţa la patrimoniul Asociaţiei
Și înregistrării în Registrul asociaţiilor şi fundațiilor aflat la Judecătoria Slobozia.
Art.6(1) Se ia act de delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al

Municipiului Slobozia şi Comunelor Ciulniţa, Cosâmbeşti, Griviţa, Mărculești și Scânteia către operatorul

regionali SC URBAN SA Slobozia, prin intermediul Asociaţiei.

(2) Se aprobă, în condiţiile alineatului (1), contractul de delegare a gestiunii din 16.04.2014

încheiat în condițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, între Asociaţie şi operatorul regional S.C.URBAN S.A. Slobozia,
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se mandatează Asociația să încheleşi să semneze, în numele Județului Ialomiţa, actul adițional
la contractul de delegare a gestiunii din 16.04.2014.
Art.7 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se comunică, spre

ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre ştiinţă, Adunării Generale a

Asociaţiei, UAT-urilor componente ale Asociaţiei, menționate la art.1), Direcţiei Buget Finanţe, Direcţiei
Coordonare Organizare, Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, Compartimentului Coordonare Societăţi,

Servicii şi Instituţii Publice Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Instituţiei Prefectului

— Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa — Secțiunea "Monitorul
Oficial al Judeţului”,

PREȘEDINTE

MARIAN PAVEL

AVIZAT,

Secretarul generaljudețului Ialomița
Adrian Robert IONESCU
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STATUTUL - actualizat
Îi
al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE

UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI CANALIZARE "ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”
Asociaţii :

1. Judeţul Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul social în Slobozia, Piaţa Revoluţiei
nr.1, Cod de identificare fiscală 4231776, reprezentat de domnul Marian Pavel, în calitate de

Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
;

Municipiul Slobozia, prin Consiliul Local al Municipiului Slobozia, cu sediul social în Slobozia,
str. Episcopiei nr.l, Cod de identificare fiscală
reprezentat de domnul Dragoş
Soare, în calitate de Primar, lega! împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
Slobozia nr.
;

Comuna
Cosâmbeşti, prin Consiliul Local al Comunei Cosâmbeşti, cu sediul social în
Cosâmbeşti, str.
nr.___ Cod de identificare fiscală
,
reprezentată de domnul Bogdan Popescu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local Cosâmbeştinr.

;

Comuna Ciulniţa, prin Consiliul Local al Comunei Ciulniţa, cu sediul social în Ciulniţa, str.
nr,
Cod de identificare fiscală
reprezentață de domnul

Stelică Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local Ciulniţanr.
;
Comuna Mărculeşti, prin Consiliul Local al Comunei Mărculeşti, cu sediul social în Mărculești,

sir.

nr.____ Cod deidentificare fiscală

reprezentată de domnul

Sorin Romeo Ciriblan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local Mărculeşti nr.
;
Comuna Griviţa, prin Consiliul Local al Comunei Griviţa, cu sediul social în Griviţa, str.

nr.___ Cod de identificare fiscală

reprezentată de domnul

Vasile Stroe,în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local
Griviţa nr.
Comuna Scânteia, prin Consiliul Local al Comunei Scânteia, cu sediul social în Scânteia, str,

nr. Cod de identificare fiscală

reprezentată de doamna

Georgeta Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului

Local Scânteianr,

,

Denumite colectiv “Asociaţii” şi individual “Asociatul”,
Ne exprimăm voinţa de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu Codului administrativ, ale
Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare

cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cuprivire la asociaţii și
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI CANALIZARE "ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” (denumită în cele ce urmează,

„„Asociaţia“”), persoanăjuridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, in scopurile prevăzute la
art.4 din prezentul Statut.

CAPITOLUL 1 -DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA ASOCIAŢIEI
Art, 1, — Denumirea Asociaţiei este « ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA », conform dovezii nr. 76190

din 21.08.2009,eliberată de Ministrul Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii Asociaţiei.

Art. 2. — (1) Sediul Asociaţiei este în România, Sloboziastr, Episcopiei nr. 1, Cameranr. 37 - jud.

Ialomiţa.
(2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc în baza unei Hotărâri a Adunării Generale a
Asociaţiei, conform prezentului Statut.

Art. 3. — Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în

Registrul asociaţiilor şi fundațiilor.

CAPITOLUL II — SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI
Art. 4. (1) Asociaţia se constituie in scopul înființării, organizării. reglementării, finanțării exploatării,
monitorizării și gestionării in comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare (denumit in

continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităților administrativ teritoriale membre (denumită in
continuare "aria Serviciului”), precum și realizarea in comun a unor proiecte de investiţii publice de
interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de

utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită in
continuare "Strategia de dezvoltare”).
(2) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul

general al locuitorilor din unităţilor administrativ teritoriale membre, pentru îmbunătăţirea calității
Serviciului, in condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi

principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecția

mediului, precum și creşterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor
necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.
(3) Forma de gestiune a serviciului va fi "gestiunea delegată” care se va realiza in baza unui
contract (denumit in continuare contractul de delegare) atribuit direct conform prevederilor art. 29 - 32
din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 22 din Legea nr.

241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, operatorului regional SC URBAN SA Slobozia,

definit de art. 2. lit. h din Legea m. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, al cărui capital
social este deţinut integral de unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei (denumit în
continuare ”operatorul”).
Art. 5 (1) — Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a) Să încheie Contractul de Gestiune a Serviciilor cu Operatorul, prevăzut în prezentul Statut, în
numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre care vor constitui împreună
Autoritatea.
b) Să exercite drepturile specifice de control şi informare, privind Operatorul, conform
prezentului Statut şi Actului Constitutiv al Operatorului;

c) Să constituie interfața pentrudiscuţii şi să fie un partener activ pentru Autorităţile Locale în
ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciilor, în scopul de a coordona
politicile şi acţiunile de interes intercomunitar;

d) Să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
e) Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă
Serviciului;
£) Să vegheze la punereaîn aplicarea proiectelor de investiţii încredințate Operatorului în temeiul
Contractului de Gestiune;

g) Să monitorizeze respectarea obligaţiilor asumate de Operator prin Contractul de Gestiune,
îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor

încredințate Operatorului şicalitatea Serviciilor furnizateutilizatorilor;

h) Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Autorităţilor Locale în
legătură cu Serviciul :
1. Asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o partie, sursele

necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi /sau baza suport a contractării de credite
rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească
limitele de suportabilitate ale populației;

2.
3.
4,
5.

Aplicarea principiului solidarității;
Implementarea şi aplicarea permanentăa principiului "poluatorul plătește”
creșterea progresivăa nivelului de acoperire al Serviciului;
Menţinereacalităţii tehnice şi întreținerea eficienta a echipamentelor și lucrărilor

legate de Serviciu;
6. Buna gestiunea resurselor umane;

7. Buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativa şi
comercială eficientă a acestuia.
i) Să fie un pol al competenţelor administrative, financiare, tehnice şi economice în beneficiul
Asociaţilor şi al Serviciului;

])

Să acorde ajutor Asociaţilor şi Operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare

implementării Strategiei de Dezvoltare a Serviciului şi, dacă este cazul, să obţină astfel de

fonduricare vor fi puse la dispoziţia Operatorului.

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentulstatut asociații mandatează Asociaţia,
conform art. 10 alin. (5) din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare să exercite in
numele şi pe seamalor următoarele atribuţii legate de Serviciu:
a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de
reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor

de înfiinţare a unor noisisteme. inclusiv cu consultarea operatorului;

b) urmărirea, monitorizareași raportarea indicatorilor de performanță şi aplicarea metodologiei de

comparare

a

acestor

indicatori,

elaborată

de

Ministerul

Dezvoltării,

Lucrărilor

Publice

şi

Administraţiei, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor

comunitare deutilități publice;
c) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități
publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de

furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate si aprobate de autorităţile de reglementare
competente;

d) stabilirea și aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi
publice,in situaţiile prevăzute delegile speciale;

e) aprobareastabilirii, ajustării sau modificării preţurilorși tarifelor, după caz, in condiţiile legii

speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de

reglementare competente;

d) restrângereaariilor in care se manifestă condiţiile de monopol;
8) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
h) asigurarea gestionării serviciilor de utilități publice astfel încât să fie respectate obligaţiile

specifice de serviciu public;
i) elaborarea şi aprobarea de strategii proprii in vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor

deutilități publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

j) promovarea şi dezvoliarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
sectorului serviciilor de utilități publice şi programe de protecție a mediului pentru activităţile şi
serviciile poluante;

k) consultarea asociaţiilor utilizatorilor in vedereastabilirii politicilor și strategiilor locale şi a
modalităților de organizare şi funcţionare a serviciilor;
D) informarea periodicăa utilizatorilor asuprastării serviciilor de utilităţi publice şi asupra
politicilor de dezvoltare a acestora;

parți;

m) medierea şi soluționarea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre

n) monitorizarea şi controlarea modului de respectare a obligaţiilor stabilite în sarcina
operatorilor, inclusiv cele asumate de operator prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la

respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor
conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu

respectarea dispoziţiilor Legii concurenţei nr.21/1996, republicată, exploatareaeficienta şi in condiții
de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau altor bunuri aparţinând patrimoniului public și/sau

privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investiţiilor prevăzute in

contractul de delegare a gestiunii in sarcina operatorului, de asigurare a protecției mediului şi a
domeniului public, asigurare a protecţiei utilizatorilor.

CAPITOLUL III — PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii

cheltuielilor de organizare şi funcționare și desfășurării activităţilor proprii, pe de o parte, și din dreptul
de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va
fi acordat Asociaţiei de către asociaţi, pe de altă parte.
(2) Patrimoniul iniţial, actualizat, al Asociaţiei este de 2.200 lei, constituit din contribuţia în numerar a

asociaţilor, după cum urmează :
e

JudeţulIalomiţa — 1.000lei

Municipiul Slobozia - 200 lei
Comuna Cosâmbeşti- 200 lei
Comuna Ciulniţa - 200 lei

Comuna Mărculeşti - 200 lei
Comuna Scânteia — 200 lei

Comuna Griviţa — 200 lei

Art. 7. — Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele :
a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniuluiiniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte
contribuţii de la bugetele locale ale acestora;

b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii ;

c) Donaţii, sponsorizări sau legate;

d) Orice alte surse prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8. — Asociaţia nuarecalitatea de operatorşi nu va desfăşura activități economice.
Art. 9. — Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL IV - ASOCIATII
Art. 10. — Asociaţii au următoarele drepturi :

a) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducereale Asociaţiei prin reprezentantii lor in aceste
organe;

b) Să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei, conform prevederilor
prezentului statut;
c) Să primească la cerere toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.
Art, 11. — Asociaţii au următoarele obligaţii :
a) Să respecte Statutulşi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;

b) Să plătească până la data de 31 mai fiecărui an cotizaţia anuală, fixată pentru fiecare membru
astfel:

b.1. JudeţulIalomiţa — 50.000 lei;
b.2. Municipiul Sloboziași celelalte Comune - 4,885 lei pe cap de locuitor ;

c) Să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie ;

d) Să desemneze un membru în Adunarea Generală a Asociaţiei;
e) Săparticipe, prin reprezentanţii lor la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei.
Art, 12. — (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii din Asociaţie sau excluderii din
Asociaţie, conform prevederilor prezentului articol.

(2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situația in care asociatulrespectiv se

retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte in calitate de delegatar. Dacă oricare
dintre asociaţi doreşte să se retragă din contractul de delegare şi, respectiv, din Asociaţie, aceasta va
notifica preşedintelui Asociaţiei şi celorlalți asociaţi intenția sa. Preşedintele Asociaţiei va convoca
adunarea generală a Asociaţiei in cel mult 30 de zile de la data primirii uneiastfel de notificări.
(3) Adunarea Generală a Asociaţiei va analiza consecințele retragerii şi modificările ce se

impun la actul constitutiv al operatorului căruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii
serviciului și/sau la contractul de delegare (în special in ceea ce priveşte investiţiile), conform
prevederilor contractului de delegare şi va hotări modificarea corespunzătoare a prezentului statut al
Asociaţiei.
(4) În cazulin care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu

operatorul desemnat sau se retrage unilateral din contractul de delegare după semnarea acestuia
(indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea in vigoare a respectivului contract de
delegare), acesta va fi exclus din Asociaţie. Este asimilat refuzul de a delega gestiunea Serviciului și

neadoptarea in două ședințe consecutive ale autorităţii deliberative a respectivului asociat, a hotărârii
de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operator, din alte motive decât un vot negativ.

Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza consecințele excluderii şi
modificările ce se impun la contractul de delegare (in special cu privire la investiţii), conform

prevederilor acestuia,şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut al Asociaţiei.

(5) Orice membrucare se retrage din Asociaţie este obligat să plătească:

a) sumele corespunzătoare rambursării, de către Operator, a împrumuturilor contractate, pentru
finanţarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunurinoi indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri)

infrastructurii aferente Serviciilor respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost
membru al Asociaţiei, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;
b) sumele corespunzătoare investiţiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al

Asociaţiei, altele decât cele prevăzute la lit.a).

c) sumele prevăzute ca despăgubiri in contractul de delegare;
d) orice alte sume stabilite în condiţiile legii sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 13. —Asociaţia poate accepta noi membri, cu consimțământul tuturor Asociaţilor, exprimat prin

hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora şi cu încheierea unui act adițional la prezentul Statut,
prin care noii membri sunt menţionaţiîn preambulul Statutului. Orice unitate administrativ-teritorială

care devine membră a Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului Statut şi deleagă

gestiunea Serviciului Operatorului, prin act adiţional la Contractul de delegare, semnat de Asociaţie în
numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective.

CAPITOLUL V - ORGANELE ASOCIAŢIEI
Adunarea Generală a Asociaţiei
Art. 14. — (1) Adunarea Generală a Asociaţiei este organul de conducere al Asociaţiei, format din
toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnați potrivit prevederilor Codului administrativ :

- Judeţul Ialomiţa este reprezentat de drept în Adunarea generală a asociaţiei de către

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița poate delega
calitatea sa de reprezentant de drept în Adunare generală a asociaţiei unuia dintre vicepreşedinţi
Consiliului Judeţean Ialomiţa, secretarului general al judeţului Ialomiţa, administratorului public,

precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei
instituţii publice deinteres judeţean.
- Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în Adunarea Generală a
Asociaţiei de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativteritoriale în adunarea generală viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte
persoane din aparatul de specialitate al primaruluisau din cadrul uneiinstituţii publice de interes local.
(2) Fiecare Asociat va depunetoate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.

(3) Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie,
Asociaţilor şi Adunării Generale în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii lor.
(4) Adunarea generală adoptă hotărâriîn conformitate cu statutul asociaţiei. Hotărârile adunării
generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor legii contenciosului

administrativ.

Art. 15. —

Preşedintele Asociaţiei este Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița. Preşedintele

Asociaţiei are atribuţiile prevăzuteîn prezentul Statut şi reprezintă Asociaţia în raporturile cuterţii, cu
excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.
Art. 16. (1) — Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin Adunării Generale conform art.
21 al. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2001 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și atribuţiile speciale prevăzute de prezentul Statut, în exercitarea
competenţelor privind Serviciul, conform mandatului încredințat de către asociaţiprin prezentul statut.
sunt:

(2) Principaleleatribuţii ale Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada incheiată,

pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale;
c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exercițiul financiar încheiat şi a
proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exercițiufinanciar;

d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;

e) alegerea şi revocarea auditorilor financiari sau firmelor de audit autorizate conform legii, pe

durata deținerii statutului de utilitate publică in conformitate cu art. 6 din Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr. 3103/2017 ;
f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării

aparatului tehnic al Asociaţiei;

gs) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie in nume propriu, a căror valoare

depăşeşte echivalentulin lei al sumei de 1.000.000 euro;

h) modificarea statutului Asociaţiei;
i) fuziunea, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase

dupălichidare;

]) aprobarea primirii de noi membri in Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din

Asociaţie;

k) aprobareacotizaţiei anuale;
1) orice alte atribuţii prevăzute in lege sau in statut.
(3) Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cuprivire la exercitarea mandatului acordat de

asociaţi conform art. 5 alin. (2) sunt:
a) Aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a
sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum şi a
programelor de protecţie a mediului, elaborate şi prezentate de consiliul director al Asociaţiei;

b) Aprobarea măsurilor propuse in rapoartele de monitorizare a executării contractului de

delegare, elaborateși prezentate de consiliul director al Asociaţiei;

c) Aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în
contractul de delegare;
d) Aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator de la
datala care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarifare unic;
e) Adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de
contractul de delegare in situaţia in care operatorul nu respectănivelul indicatorilor de performanţă;
£) Aprobareacaietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru

întreagaarie a Serviciului, elaborate şi prezentate de consiliul director.
(4) Adunarea Generală a Asociaţiei adoptă, de asemenea, orice hotărâri in exercitarea
drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociaţiei conform art. 17
alin. (2) lit a) pet. 4 din prezentul statut.

Art. 17(1) În temeiul art. 16 al. (3) din prezentul Statut, Adunarea Generală deliberează asupra
aspectelorlegate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul său comun, în special:
- Operatorul
Contractul de Gestiune
Strategia de dezvoltare / Masterplan-ul pentru Serviciu
Politica de tarife
(2) În legătură cu acestea, Asociaţii convin :

a) Operatorul

1. Operatorul va fi o societate comercialăînființată într-una dintre formele prevăzute de legislaţia în

domeniu şi în acord cu prevederile Legii nr. 51/2006, având ca acţionari toate sau o parte dintre
unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei;

2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de Serviciilor pentru asociaţii
semnatari ai prezentului Statut.

3. Asociaţia va exercita drepturi speciale de controlşi informare care îi sunt acordate prin Actul de
delegare a serviciului/serviciilor.
b) Contractul de Gestiune a Serviciilor

1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte de Asociaţie, în numele și pe seama asociaţilor

care vor avea împreună calitatea de delegatar, şi pe de altă parte, de operator.

2. Prin Contractul de delegare Asociaţia, in numele şi pe seama asociaţilor, va conferi operatorului

dreptul exclusiv de a furniza Serviciul, ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de
competenţă teritorială, precum şi concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie

sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de
implementarea programelor de investiţii, va întreţine, moderniza, reabilita şi extinde sistemele de
alimentare cu apă şi de canalizare şi va gestiona Serviciul, pe riscul şi răspunderea sa, conform

dispoziţiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități se face prin indicatori de
performanţă care pot monitoriza implementareasistemului.

3. Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operator a obligaţiilor ce îi incubă in temeiul

contractului de delegare
4. Asociaţia, in temeiul mandatului conferit de asociaţi prin prezentul statut, va exercita in numele și
pe seamaacestora drepturile şi obligaţiile contractuale care le revin in calitate de delegatar.
c) Strategia de dezvoltare /Masterplan-ulpentru Servicii

1. Asociaţia va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului în acord cu
Masterplan-ul aprobat la niveluljudeţului Ialomiţa. Masterplan-ulvafi elaborat şi actualizat periodic,
ţinând seama de nevoile specifice ale fiecărui asociat.
2. Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau

instituţii financiare, fonduri de la bugetele locale ale asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale
Operatorului.
3. Listele de investiții prioritare şi planurile de finanţarea acestoravor fi discutate in şedinţele adunării

generale a Asociaţiei si aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investiţiilor

(proprietarii bunurilor rezultate in urma investiţiilor), precum şi ale asociaţilor deserviţi de bunurile
rezultate în urma investiţiilor. În funcţie de investiţiile la care se referă,listele de investiții prioritare şi
planurile de finanţare vor fi anexate la contractulde delegare și fac parte integrantă din acesta.

4. Studiile de Fezabilitate aferente Listelor de Investiţii vor fi supuse avizului consultativ al Consiliului

director înainte de fi aprobate de Autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor.

d) Politica tarifară

1. Fiecare Autoritate deliberativă a asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator în aria

geografică corespunzătoare competenţei teritoriale a acesteia, conform politicii tarifare stabilite de

Adunarea Generală a Asociaţilor. Tarifele vorfi stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în
vigoare.
2. De îndată ce Părţile vor hotări trecerea la un sistem de Tarif Unic pentru întreagaarie a delegării de
gestiune, Asociaţia va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui tarif unic,

în numele şi pe seamaunităţilor administrativ teritoriale membre.

Art. 18. Membrii Adunării Generale a Asociaţiei sunt răspunzători pentru activitatea lor în

conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 19.(1) Adunarea Generală vafi convocată cel puţin o dată la 6 (șase) luni sau ori de câte ori este
necesar, de către Președintele Asociaţiei sau de un număr decelpuţin 3 membri.
(2) Convocarea va fi transmisă în scris sau prin mijloace electronice cu cel puţin 5 zile calendaristice

înainte de data şedinţeişi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei.
(3) Participanţii la şedinţele Adunării Generale vor fi reprezentanţii de drept ai asociaţilor sau
persoanele cărora le-a fost delegată această calitate, conform Codului administrativ.
(4) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei vorfi conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în absența
acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.

(5) Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar
hotărârile adunării generale potfi semnatede asociaţi inclusiv cu semnăturăelectronică extinsă.
(6) Adunarea Generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar executiv care va redacta

procesul verbal al şedinţei.
(7) Procesul verbal este semnat de Preşedinte şi de secretar, inclusiv cu semnătură electronică extinsă,
după caz. O copie a procesului verbal va fi transmisă, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data
şedinţei, fiecăruiasociat, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă.

(8) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei potfi înregistrate pe suport video sau audio.

Art. 20.(1) Fiecare membru al Adunării Generale are un vot egal în Adunarea Generală. Dreptul de vot

nu poate fi transmis.

(2) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor

prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a) —g) din prezentul Statutse iauîn prezenţa a jumătate din membrişi
cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nueste îndeplinit,
Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 10 zile

calendaristice de la datastabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală

este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi.
(3) Dacă o hotărâre a Adunării Generale priveşte în mod direct Serviciile sau bunurile care

aparţin uni anumit asociat, nici o hotărâre nu poatefi luată fără votul favorabil al reprezentantului

respectivului asociat.

(4) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor

prevăzute la art. 16 alin (2) lit. i) se iau în prezenţaşi cuvotul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum
şi majoritate obligatorii la oricare convocare.
Art, 21(1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitareaatribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2)lit.
a). h), i-k), art. (3) lit. a) c-d) si £) şila art. 17 alin. (2) lit. b), pet. 1,3-4,lit.c) şi lit. d), pet. 1-2 nu potfi

votate de reprezentanții asociaţilor în Adunarea Generală decât în baza unui mandat special, acordat
expres, în prealabil, prin hotărârea autorităţii deliberativea asociatului al cărei reprezentant este.

(2) În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu se

pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (1) în termen de

30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unitățile administrativ-teritoriale au acceptat tacit
delegarea atribuţiilorlor.

(3) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţaasociaţilorîn
termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la adoptare. Aceste hotărâri sunt asimilate actelor administrative

şi lor li se aplică toate prevederile legale privind aducerealor la cunoştinţă publică de către secretarii

generali ai fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre. De asemenea, Asociaţia este obligată să

publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet, dacă aceasta există.
(4) Reprezentantul asociatului care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale,
este interesat personalsau prin soțul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudeleîn linie colaterală sau
afinii săi până la gradulal patrulea inclusiv nu va putealua parte la deliberareşi nici la vot.
(5) Reprezentantul asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (4) este răspunzător de daunele
cauzate asociaţiei dacă fără votul sau nus-arfi putut obţine majoritatea cerută.
(6) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii şi alc statutului sunt obligatorii chiar
şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sauau votat împotrivă
(7) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate

în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au
votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de

la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avutloc şedinţa, după caz.
Consiliul Director

Art. 22. (1) Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei, format din Preşedintele Asociaţiei,

în persoana Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi încă 4 (patru) membri numiţi de Adunarea
Generală din rândul reprezentanţilor celorlalţi asociaţi, pe o perioada de 4 (patru) ani. Componenţa
Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor

membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

(2) Preşedintele Asociaţiei este, de drept, şi Preşedinte al Consiliul Director. Membrii sunt
desemnaţiprin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor.
Art. 23, - Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În
exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director:
a)
prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului

b)
c)

d)

financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;
propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de bugetal

Asociaţiei, supus spre aprobare adunării generale

încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu excepţia contractelor a căror valoare
depăşeşte echivalentulîn lei al sumei de 1.000.000 Euro;

asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătățirea şi dezvoltarea Serviciilor, utilizând
principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere și
modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înființare a unor noi
sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului, precum şi a programelor de protecţie a mediului,

e)

pecare le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei;

angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de
personal aprobate de adunarea generală a Asociaţiei şi ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

f)

în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei
şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia

g)

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut saustabilite de Adunarea Generală.

datoratăîn termenul prevăzut de prezentul statut;

Art. 24. — Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

Art, 23(1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori este
nevoie, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei. Şedinţele Consiliului director pot avea loc şi prin
mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile Consiliului director potfi semnate

de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă. Şedinţele pot fi înregistrate pe suport video sau
audio.

(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezențași cu votul a cel puţin jumătate ptus unu din
numărul membrilor consiliului director.
(3) Consiliul director îşi poateelabora un regulament intern de funcționare.
(4) Dispoziţiile art. 21 alin.(4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului
director, Deciziile consiliuluidirector, contrare legii sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în
condiţiile prevăzutelaart. 21 alin.(7).

Controlul Financiar al Asociaţiei
Art. 26.(1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un auditor financiar sau firmă de
audit autorizată, conform legii, pe durata deţinerii statutului deutilitate publică în conformitate cu art.

6 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publicenr. 3103/2017.
(2) Auditorul financiar sau firma de audit are următoarele atribuţii:
a - să verifice modul în careeste administrat patrimoniul Asociaţiei;
b - să întocmească rapoartele anuale pe care le prezintă Adunării Generale;
c - poate participala sedinţele consiliului Director fără drept de vot;
d - îndeplineşte orice alte atribuţii prevazuteîn Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

În exercitarea atribuţiilor sale, Auditorul financiar sau firma de audit întocmeşte rapoarte şi

sinteze contabile.

CAPITOLUL VI -DIZOLVAREA, LICHIDAREA. FUZIUNEA
Art, 27, — Asociaţia se dizolvă :

-

-

de drept;

prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;

prin hotărârea Adunării Generale.

Art, 28. — Asociaţia se dizolvă de drept prin:
- imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de
-

3 (trei) luni dela constatarea unui asttel de fapt nuse producere schimbareaacestui scop;

imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu

prezentul Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea
Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

reducerea număruluide asociaţi sub limita de 3 (trei), dacă acesta nu a fost completat în termenul
legal prevăzut în acest scop.

Art, 29. — Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţeijudecătoreşti competente când:

-

scopulsau activitatea sa au devenitilicite sau contrare ordinii publice;

-

realizarea scopului său este urmărită prin mijloaceilicite sau contrare ordinii publice;

-

Asociaţia a devenit insolvabilă.

„Asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru cares-a constituit;

Art, 30 — Lichidarea Asociaţiei se va face în condițiile prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000

privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 31(1) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de

drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale a
Asociaţilor saua instanțeijudecătorești competente.
(2) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul
asociaţiilorşi fundațiilor.

(3) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilorşi fundațiilor.
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Art.32 Asociaţia poate fuziona în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi
fundaţiile, cu modificările și completările ulterioare,
CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE

Art. 33.(1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Adiţionale semnate de reprezentanţii
tuturor asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop.

(2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale

legislaţiei în domeniu, prezentul Statutvafi modificat în conformitate cu noile prevederi.
(3) Toate disputele născute din sauîn legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind
interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nupotfi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

Prezentul Statut afost semnatîn
de către secretarul general aljudețului Ialomiţa.

exemplare originale, astăzi, data autentificării sale

ASOCIAŢII
JUDEŢUL IALOMIŢA
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIȚA
MARIAN PAVEL

MUNICIPIUL SLOBOZIA,
PRIMAR
DRAGOȘ SOARE

COMUNA COSÎMBEȘTI,
PRIMAR
BOGDAN POPESCU

COMUNA CIULNIŢA,
PRIMAR
STELICĂ GHEORGHE

COMUNA MĂRCULEŞTI,
PRIMAR
SORIN ROMEO CIRIBLAN

COMUNAGRIVIȚA,
PRIMAR

COMUNA SCÂNTEIA,
PRIMAR

VASILE STROE

GEORGETA ILIE

1

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII
SERVICIILOR PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APA ŞI DE CANALIZARE

DISPOZIŢII GENERALE

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Încheiat astăzi /Gx04-20/,2.....

PiBN!

Q /,180%. do

DISPOZIȚII GENERALE

DURERI

PĂRŢILE CONTRACTANTE

INTRARE pp,

201% Luna 0% ziua /6

ÎNTRE
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” ( denumită în
continuare Asociaţia), cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, Judeţul Ialomiţa, înscrisă
în Registrul Asociaţiilor şi Fundațiilor de la grefa Judecătoriei Slobozia
la poziţia nr. 18/2010,
reprezentată de dl. Alexandru Stoica,în calitate de Preşedinte al Asociaţiei,
=

în numele şi pe seama următoarelor unităţi administrătiv-teritoriale membre:
Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa, în baza Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr. 103 /

27.05.2009.

Comuna Cosâmbeşti, Judeţul Ialomiţa, în baza Hotărârii Consiliului Local Cosâmbeşti nr.
11/31.03,2009,
Comuna Ciulniţa, Judeţul Ialomiţa, în baza Hotărârii Consiliului Local Ciulniţa nr.

21/30.04,2009.

Comuna Măreuleşti, Judeţul Ialomiţa, în baza Hotărârii Consiliului Local Mărculeşti nr.

27/05.05.2009.

Comuna Scînteia, Judeţul Ialomiţa, în baza Hotărârii Consiliului Local Scînteia nr.
36/21.02.2013.

Aceste unităţi adminisirativ-teritoriale fiind denumite împreună în continuare „Autoritatea
Delegantă”,

şi
Societatea Comercială
S.C. URBAN S.A., codul unic de înregistrare 11316859,
înmatriculață la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa,
cu numărul

J21/259/1998, cu sediul principal în Municipiul Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr, 14, județul

Ialomiţa, reprezentată de ing, Cilibeanu Valentin, având funcţia de Director General,

denumită în continuare „Operatorub”,
numite împreună "Părțile"și separat " Partea”

PREAMBUL
Urmățoarele_ aspecte au fost discutate si convenite anterior semnării Contractului de
Delegare

1) Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care
implică investiţii importante în sectorul de apă şi canalizare, pânăîn 2015 pentru un număr de 263 de
aglomerări urbane cu locuitor-echivalent ([.e..) mai mare de 10.000 şi până în 2018 în 2.346

aglomerări urbane cu un Le. cuprins între 2.000 şi 10.000.

2)
Un element esenţial pentru atingerea obiectivelor ambiţioase de investiţii îl reprezintă
implementarea unui model instituțional care să permită unor operatori mai mari, puternici și cu
experienţă să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități
administrativ teritoriale, în baza unui șingur contract de delegatea gestiunii acestor servicii, denumit. _
prezentul Contract
„Dezvoltarea Regională” şi definit în art. 1 din prezentul Contract.

MECANISMUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ este proiectat pentru a fi convingător,

progresiv şi eficient.
Convingător:

Prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în vederea geștionării procesului de conştientizare

şi informare a Consiliilor Locale din regiune despre obiectivele proiectului comun. de dezvoltare
regională, precum şi pentru determinarea fiecăruia dintre ele să devină membru al asociaţiei.

Prin Contractul

de delegare care dovedeşte: că Mecanismul de Dezvoltare Regională din

cadrul procesului de integrare europeană respectă hotărârile Consiliilor Locale privind, mai ales,

planul de investiţii, politica de prețuri şi tarife, sistemul de garanţii şi drepturile de control.
Progresiv:

e

Prin
Asociația
de
Dezvoltare
Intercomunitară
în
vederea
gestionării
unui
proces
de integrare operaţională progresivă a fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară, prin semnarea unui Contract de delegare.
Prin Contractul de delegare care introduce Perioada de Tranziţie şi condiţiile de îndeplinire a
obligaţiilor comune, pentru noii semnatari,
Eficient:

Prin Contractul de delegare care introduce drepturi şi obligaţii detaliate, operaționale și

echilibrate pentru Autoritatea delegantă şi pentru Operator.

În mod special, acest Contract de delegare recunoaşte obiectivul Operatorului de a dobândi mai

multă eficienţă și de a-și dezvolta propriile sale capacităţi de autofinanțare bazate pe un sistem
regional veritabil de gestiunea activelor.
3) Conform

legisiaţiei

române,

Consiliul
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local

are

competența

exclușivă

de

a defini principiile organizaționale şi operaţionale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu
apă şi canalizare, precum şi modificările şi completările aduse acestora în interes public. Art. 136 din

Constituţia României, Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, (denumită în continuare „Legea nr. 213/1998”) şi Legea nr,

215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, (denumită în
continuare „Legea nr. 215/2001”) constituie „Principiile Generale ale Organizării Autonome a
Administraţiei Publice Locale”. Acestea pun bazele legale ale organizării, întreţinerii şi dezvoltării
sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în cadrul limitelorteritoriale ale Localităţilor.
4) Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr, 241/2006, conform art, 20,
permite autorităţilor administrației publice locale să delege gestiunea acestui serviciu public uneia sau

mai multor operatori, în baza unui contract de delegare a gestiunii după cum, conform arţ, 23,
delegarea gestiunii serviciului nu anulează prerogativele autorităților administraţiei publice locale
sau aie asociaţiilor de dezvoltare comunitară de a adapta politici şi strategii de
dezvoltare a

serviciului,

respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apăşi de canalizare.

3) Autoritatea delegantă şi Operatorul declară că atingerea obiectivelor menţionate la art. 3 de

mai jos trebuie să se traducă prin respectarea de către Operator a criteriilor de performanţă
definiteîn Dispoziţiile Speciale -— Partea Comună, îndeosebi în ceea ce priveşte extinderea
ariei de cuprindere a serviciilor şi îmbunătăţirea calității serviciilor, Operatorul declară că va adopta
liniile directoare definite în planul previzional de investiţii pentru înlocuirea activelor puse la dispoziție
de Autoritatea delegantă pe durata Contractului de Delegare.
Părţile menţionează expres că cele prezentate mai sus au ca scop de a facilita interpretarea
prezentului Contract, însă nu vor opera astfel încât să prevaleze față de prevederile prezentului
Contract,

Ținând cont de aspectele menţionate în Preambul, Părţile au convenit încheierea prezentului
Contract de delegare.
1.
TITLULI- DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA
CAPITOLUL 1 -DELEGAREA

ARTICOLUL 1 DEFINIŢII

În scopul aplicării prezentului Contract de delegare, Părţile convin că termenii şi expresiile

folosite în continuare, scrise cu majuscule, să fie definite după cum urmează:

„Aria
Delegării”
delimitează
aria
sau
ariile
din
Aria
de
Competenţă
Teritorială
a Autorităţii delepante, în cadrul căreia(cărora) sunt sau pot fi furnizate Serviciile.

Aceasta va fi convenită periodic de Autoritatea delegantă şi Operator. La data intrării în vigoare, aria
minimă va cuprinde cel puţin suprafeţele exterioare totale ale perimetrului de distribuție a apei şi a
perimetrului de colectare a apei uzate pentru reţelele aflate în interconexiune atunci când se suprapun.
„Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii delegante” : înseamnă teritoriul aflat în

limitele administrative ale Autorităţii delegante;
„Aria de Dezvoltare” înseamnă Aria de Competenţă Teritorială a Localităţilor care vor intra în

Asociaţie după semnarea prezentului Contract de delegare, care vor deveni parte la prezentul Contract
de delegare,în calitate de Autoritate delegantă conform legislaţiei în vigoare la data respectivă.

„Branşament” înseamnă partea din rețeaua publică de distribuţie care face legătura între

reţeaua publică şi rețeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparţinând utilizatorilor. Branşamentul

deserveşte un singur utilizator. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament şi
contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării

acestuia,
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*Bunuri de Preluare” înseamnă mijloacele fixe, bunurile imobile și mobile, dobândite sau

construite de Operator având casingur scop furnizarea Serviciilor , cu excepţia celor menţionate în art.
7.1.2(1), 7.1.2(2) şi 7.1.2(3), la care se face referinţă și care sunt definite în art. 12 de maijos,

„Bunuri de Retur” înseamnă bunurile publice şi/sau private ce includ terenurile,
echipamentele şi lucrările publice ale Autorităţii delegante, existente sau care urmează să fie
construite, ce sunt puse la dispoziţia Operatorului pentru întreaga durată a Contractului de Delegare, la
care se facereferinţă şiîn special cele care sunt definite în art. 7 de mai jos.
„Bunuri de Retur prin
Accesiune” înseamnă bunuri construite şi finanțate
de către Operator care sunt integrate Bunurilor de Retur existente.
„Bunurile Proprii” înseamnă alte bunuri decât cele menţionate în art. 7 şi 12 de maijos şi

care aparţin Operatorului, la care se face referință şi care sunt definite în art, 14 de mai jos. Acestea

rămân în proprietatea Operatorului la expirarea prezentului Contract de delegare, cu excepţia cazului în

care părțile convin altfel.

„Bunuri Publice” înseamnă orice bunuri care, conform Constituţiei României şi Legii nr.

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, constituie „bunuri proprietate

publică” făcând parte din sistemele publice
atribuite Operatorului.
„Autoritate
delegantă”
desemnează

prezentului Contract de delegare.
»Operator”

înseamnă

S.C. URBAN S.A.

de

alimentare

împreună
desemnat

cu

apă

Localitățile
de

şi de canaliz
semnatare
a

Autoritatea delegantă prin

prezentul Contract de delegare să furnizeze. serviciile: publice locale. de alimentare cu apă şi de
canalizare în temeiul legislației aplicabile, pe aria localităţilor care fac parte din cadrul ADI

PERIURBANĂ SLOBOZIA.

„„Delegarea”înseamnă:
dreptul exclusiv de a exploata, întreține şi administra bunurile concesionate, precum și
investiţiile privind reabilitarea bunurilor existente și cu extinderea Ariei
Delepării, Bunurile ce
fac obiectul concesionării rămân. în
proprietatea. unităţilor administrativ teritoriale membre ale
ADI PERIURBANĂ. SLOBOZIA. şi. după încetarea Contractului de Delegare, când vor fi returnate
respectivului proprietar;

Şi
dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de alimentare cu apă şi de canalizare în

cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorităţii delegante.
„Contractul de delegare” înseamnă prezentul Contract de delegare compus di
preambul, Dispoziţiile Generale şi anexele sale : Dispoziţiile Speciale; Caietul de Sarcini
(Masterplanul); Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente Serviciilor şi care sunt

transmise spre folosință Operatorului pe durata contractului; Procesul-verbal de predare-preluare a
bunurilor necesare realizării Serviciilor; Regulamentele Serviciilor și alte anexe, Atunci când sensul

frazei o cere, în special în cazul referințelor care se fac laarticole, termenul „prezentul Contract” nu

poate desemnadecât prezentul Contract de delegare.

„Data Intrării în Vigoare”înscamnă data prevăzută la art, 47.

„Dispoziţiile Speciale” înseamnă documentele numite astfel şi care sunt anexate la Contractul

de delegare. Dispoziţiile Speciale se compun din trei părţi distincte: „Dispoziţiile Speciale- Partea
Comună”, „Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă”, „Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare”,
inclusiv anexele la acestea.
privat.

„Drumuri Publice” înseamnă drumurile naţionale, judeţene, municipale şi comunale.
„Drumuri Private” înseamnă drumuri aparținând unor persoane fizice sau juridice de drept

„Durata de Viaţă Tehnică” înseamnă durata de viață în condiţii de utilizare normală a fiecărui
bun. Pentru Bunurile de Retur, aceasta este specificată pe categorii de bunuri în anexa3 a Dispoziţiilor

Speciale — Partea de Apăşi în anexa 3 a Dispoziţiilor Speciale — Partea de Canalizare.
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„Furnizarea Serviciilor”: înseamnă exercitarea tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor

obligaţiilor Operatorului născute din prezentul Contract de delegare pentru a asigura continuitatea
serviciilor delegate pe baze exclusive,
„Instalaţii Interioare de Apă Potabilă” înseamnă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea,
sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de branșament, în sensul de

curgere a apei, sau, dacă branşamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre rețeaua

publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei, şi care asigurătransportul apei potabile preluate din
rețeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile deutilizare.

„Instalaţii Interioare de Canalizare” înseamnă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea

sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de
utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică,
„Lucrări de Extindere sau Consolidare” înseamnă lucrările definite în art. 8 din Dispoziţiile

Speciale — Partea comună.
„Lucrări de Înlocuire” înseamnă lucrările definite în art. 7 din Dispoziţiile Speciale — Partea

comună.

-

„Lucrări Majore de Întreţinere” înseamnă lucrările definite în art. 6.3 din Dispoziţiile
Speciale — Partea comună.

„Lucrări Planificate de Întreţinere” înseamnă lucrările definite în art. 6.2 din Dispoziţiile

Speciale — Partea comună,
„Perimetrul de Colectare a Apei Uzate” înseamnă limita reţelei /reţelelor publice de
canalizare a(le) fiecărei Zone periurbane şi, prin extrapolare, toate suprafeţele incluse în această
limită a reţelei /reţelelor conform art. 4 din Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare, Acesta se va.
întinde pe cel puţin 100 metri în orice direcție, măsurați de la orice punct al reţelei publice de
canalizare.
„Perimetrul de Distribuţie a Apei”înseamnă limita reelei/rețelelor publice: de alimentare cu

apă potabilă a(le) fiecărei Zone petirbane şi, prin extrapolare, toate suprafețele incluse în această limită
a reţelei /reţelelor conform art. 4 din Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă. Acesta se vaîntinde pe cel

puţin 100 metri în orice direcţie, măsuraţi de la orice punct al reţelei publice de alimentare cu apă
potabilă.
„Perioada de 'Tranziţie” înseamnă o' 'perioadă de timp în cursul căreia Părţile “sprijină

organizarea Operatorului; mai ales, Operatorul trebuie să întreprindă acţiuni prioritare în scopul de a:

repara și îmbunătăţi tehnic echipamentele şi lucrările pe care le consideră necesare în-vederea *:
furnizării corecte a Serviciilor, astfel cum sunt definite în art. 21.1 de mai jos.
„Proporţionalitatea” înseamnă repartizarea. sumelor pe care le datorează Părţile contractante
una
celeilalte
în
temeiul
prezentului
Contract de delegare în
funcţie de numărul de
beneficiari finaliai Serviciilor .

„Provizionul pentru Uzura Morală”: Provizionul pentru Uzura Morală se aplică oricărui Bun

de Retur, care poate fi reînnoit sau nu, finanţat de Operator şi definit în art. 39.2 de maijos.
„Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi

Utilizator”-locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se

racordează la instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea Operatorului furnizor de servicii,

Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi rețeaua publică de canalizare se face prin

căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate.

„Racord” înseamnă partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre

utilizator şi canalizarea publică. Racordul de la cămin spre rejea, inclusiv căminul de racord,
aparţine rețelei publice de canalizare indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia,
„Dezvoltarea Regională” înseamnă implementarea unui model instituțional la nivel regional,
adecvat pentru a grupa serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare legate de Ariile de Dezvoltare în
cadrul unui operator comun.
„Reţeaua Publică de Alimentare cu Apă sau de Canalizare” - partea din sistemul public de
8

alimentare cu apă, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită din rețeaua de
conducte, armături şi construcţii anexe care asigură distribuţia apei, respectiv preluarea, evacuarea şi

transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai mulţi utilizatori independenţi, respectiv de la două

sau mai multe persoane fizice cate locuiescîn case individuale ori de la două sau mai multe persoane
juridice care administrează câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.
„Servieiile” înseamnă serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare a căror gestiune este

încredinţată Operatorului de către Autoritatea delegantă, definite în art. 5.1 şi 5.2 de maijos.
“Suma în caz de Încetare Înainte de Termen”înseamnă suma care trebuie plătită de către
Autoritatea delegantă sau de orice Localitate semnatară în cazurile prevăzute de art. 59, care urmează

să fie determinată de un auditor independent. Această sumă va acoperi cel puţin investiţiile legate de
Bunurile Publice finanţate de Operator, altele decât cele finanţate din fonduri publice puse direct la

dispoziţia Operatorului, care nu sunt integral amortizate la data încetării prezentului Contract înainte de

termen sau la data retragerii oricăreia dintre Localitățile semnatare (în acest caz, legate de Bunurile
Publice care aparţin Localităţii respective)

„Utilizator”: înseamnă orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată
de proprietarul unui imobil, având branşament propriu de apă și/sau racord de canalizare, şi câ
beneficiază, pe bază de contract, de serviciile Operatorului,
„Zona Periurbană” înseamnă teritoriul zonelor populate incluse în Aria de Competenţă

Teritorială a Autorităţii delegante şi definit în art. 4 al Dispoziţiilor Speciale — Partea Comună.
Articolul 2 -- Valoarea preambululuişi a anexelor

1 — Preambulul de mai sus și anexele menţionate în lista din art. 70 de mai jos fac parte
integrantă din prezentul Contract de delegare. Anexele la prezentul Contract de delegare au aceeaşi
valoare contractuală între Părţi ca şi Dispoziţiile Generale. Împreună constituie Documentele Delegării.

Anexele îşi vor produce efectele de la Data Inţrării în Vigoare sau, dacă la data respectivă nu sunt
definitivate sau complete, de la data semnării lor.

2 — Pentru facilita aplicareași interpretarea prezentului Contract de delegare şi a anexelorsale,

ordinea de preferinţă a documentelorcontractuale se stabileşte astfel:
- Contractul de delegare — Dispoziţii Generale:

- Dispoziţiile Speciale — Partea Comună şi fiecare dintre Dispoziţiile Speciale - Partea

de Apă, respectiv de Canalizare
Prin urmare, în situaţia apariţiei unor probleme de interpretare sau aplicare a oricăreia din:
prevederile acestor documente, izvorâtă dintr-o contradicţie în formulare, aparentă sau de fond, înfig
articole din documente diferite, atâta timp cât acele articole au acelaşi obiect, se va ţine cont de ordinea
de preferință mai sus menționată şi părţile trebuie să se conformeze prevederilor acelui document față

de prevederile documentelor inferioare,

Articolul 3 — Scopul, principii generale şi obiective ale prezentului Contract de

delegare

1. Scopul prezentului Contract de delegare este de a defini termenii şi condiţiile delegării
gestiunii Serviciilor Concesionate în Aria Delegării de către Autoritatea delegantă, Operatorului.
2.
Părţile se angajează să aplice prezentul Contract de delegare, în măsura în care este

fiecare implicată, respectând echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor şi principiile de
bază ale continuității şi adaptabilităţii Serviciilor, precum şial egalităţii de tratamenta Utilizatorilor.
3.

În schimbul dreptului de a încasaintegral veniturile obținute din furnizarea Serviciilor şi

în urma acestora, Operatorul trebuie, pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare, să acopere
cererea de servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare a populaţiei din Aria Delegării şi să
furnizeze serviciile la o calitate care să corespundă obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract de

delegare.
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4.
Autoritatea delegantă îi va acorda Operatorului dreptul de acces nelimitat, oricând, la
toate terenurile din interiorul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorităţii delegante în subsolul cărora
sau pe suprafața cărora sunt situate instalaţii de producţie,transport sau distribuţie de apă potabilă şi de

colectare, transport sau tratare a apei uzate, inclusiv toate terenurile învecinate și drepturile de trecere
asociate instalaţiilor şi necesare în vederea gestionării şi furnizării Serviciilor, astfel cum sunt definite

în art, 4 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.

5. Autorităţile administraţiei publice locale, parte în acest Contract, păstrează prerogativele

privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de
dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apăşi de canalizare concesionate prin acest Contract,
precum şi dreptul de a urmări, controlaşi supraveghea:
a,
modul de respectare şi de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către
Operator,

b, calitateași eficienţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate la
nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în prezentul Contract de delegare;
c, modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau

modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar- urbană încredinţată prin Contractul
delegare;

d.

canalizare.
6.

de

modul de formare și stabilirea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de
Autoritatea delegantă şi Operatorul convin asupra faptului că următoarele elemente

constituie obiective esenţiale și comune :
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetățenilor,
b)
realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în
scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale;
c)
d)
e)

dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
protecţia mediului;
asigurarea
contorizării consumului de apă pentru fiecare
consumatorcu

care se încheie contracte de furnizare;

f) . menţinereaîn stare perfect funcțională şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu
apă şi de canalizare concesionat;

s)

h)

îmbunătăţirea serviciilor publice de alimentare cu apăşi de canalizare;

menţinerea unor preţuri şi tarife cât mai scăzute pentru apă şi canalizare; conform,

standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

i)

echilibrul financiar al delegării, cu respectarea preţurilorşi tarifelor.

k)

calitatea bună a Serviciilor şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă;

j)
creşterea progresivăa ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare pânăla atingerea limitelor întregii Arii a Delegării;
])

menţinerea calității tehniceşi întreținerea în bunăstare a echipamentelor şi lucrărilor

cuprinse în Servicii;
este,

7,

de

Obiectivul

asemenea,

pe

termen

mediu

Dezvoltarea Regională.

şi

luog

al

prezentului

Contract

de delegare

Articolul 4 — Obiectul Contractului
1.
Obiectul
contractului
îl
constituie
delegarea
exclusivă
a
serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare
cu apă și de canalizare necesare pentru realizarea
acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria

Delegării, pe durata prevăzută la art. 48 de mai jos.

2.
Operatorul îşi asumă răspunderea furnizării Serviciilor Concesionate, sub controlul
Autorităţii delegante, în condiţiile şi termenii Contractului de Delegare şi în conformitate cu normele
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legale și reglementare aplicabile.

3,

Dispoziţiile Speciale — Partea Comună stabileşte regulile privind principiile generale ale

furnizării Serviciilor, modul de realizare a Lucrărilor, preţurile şi tarifele, obiectivele de calitate ale

Serviciilorşi relaţiile cu Utilizatorii.

4, Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă şi Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare
stabilesc îndeosebi termenii și condiţiile furnizării fiecărui Serviciu, definiția Perimetrelor
Concesionate, modul de furnizare a Serviciilor Concesionate, preţurile, tarifele şi calitatea serviciilor
furnizate Utilizatorilor.
Articolul 5 - Serviciile
Servicii concesionate în exclusivitate:
Operatorul va avea dreptul exclusiv dea furniza serviciile publice de alimentare cu apă şi de

canalizare pe Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii

cuprind:
- Producţia, transportulşi alimentareacu apă potabilă

delepante,

Serviciile în exclusivitate

- Colectarea,transportulşi tratarea apelor uzateîn Aria Delegării
- Lucrări de extindere şi reabilitare în Perimetrul de Distribuţie a Apei Potabile şi în
Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate.

ES

Articolul 6. Aria Delegarii
1. Aria Delegării
1. Aria Delegării delimitează întregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile în cadrul Ariei de

Competenţă Teritorială a Autorităţii deleganie, Acesta este compusă din Zonele Periurbane specificate

în art, 4 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.
|
2. Părţile convin expres că prin. prezentul Contract Operatorului îi revine responsabilitatea

pentru

gestiunea serviciilor publice: de alimentare cu apă şi de canalizare exclusiy în teritoriile

din Aria Delegării.

2. Redefinirea Arici Delegării
Aria Delegării poate fi extinsă printr-un act adiţional încheiat de părţi, în cazurile următoare:
a) în cazul extinderii teritoriului Autorităţii delegante,

b) în cazul adăugării de noi Zone periurbane,
€) în cazul în care noi Localităţi semnează Contractul

ÎN

de delegare.

În ceea ce priveşte orice modificare a Ariei Delegării, atunci când modificările planificate nu

sunt justificate de amplasarea reţelelor existente, activitatea lor economică sau densitatea populaţiei,
Părţile vor aplica prevederile art. 57 din prezentul Contract de delegare.
3. Perimetrele de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate

Perimetrul de Distribuţie a Apeieste definit în art. 4 din Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă,

iar Perimetrul de Colectare
Speciale — Partea de Canalizare.

a

Apei

Uzate

este

definit

în

art.

4

din

Dispoziţiile

După finalizarea unornoi lucrări de producţie sau transport de către Operator, pentru a include
zona din jurul acestor lucrări Perimetrul de Distribuţie a Apei/ de Colectare a Apei Uzate pot fi
extinse

în

mod

corespunzător

după

cum

consideră

părţile.

Redefinirea periodică a

Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate nu modifică nici natura Ariei
Delegării, nici obligaţiile Operatorului, în special în ceea ce priveşte Indicatorii de Performanţă ai
Serviciilor,
1

,

CAPITOLUL 11 BUNURILE DELEGARII
Articolul 7 — Bunurile de Retur
1, Bunurile de Retur
Bunurile de Retur constau în bunurile Autorităţii delegante aferente şi necesare furnizării
Serviciilor, existente şi puse la dispoziția Operatorul conform Contractului de Delegare sau care vor fi
construite, care vor fi puse la dispoziţia Operatorului pe întreaga durata a prezentului Contract de
delegare.
Bunurile de Retur includ:

1) Bonuri Publice şi/sau private puse la dispoziția
Operatorului de către
Autoritatea delegantă la Data Intrăzii în Vigoare sau ulterior acestei date;
2) Bunuri noi, parte a sistemelor de apă şi canalizare şi cate au o natură substanțial similar

Bunurilor Publice, create şi finanţate de către Operator;

3) Dacăeste cazul, bunuri încorporate în domeniul public, finanţate de către Autoritatea delegantă
sau deterţi şi puse la dispoziţia Operatorului de către Autoritatea delegantă, ulterior Datei Intrării în
Vigoare, în condiţiile definite în art. 8.4 de mai jos.
2, Identificarea Bunurilor de Retur

Bunurile de Retur sunt identificate mai jos. Ele includ Bunurile din Aria Delegării, fie că
există lu Data Intrării în Vigoare, fie că urmează a fi create sau încorporate la o data ulterioară în
domeniul public,

1) Terenurile puse la dispoziţia Operatorului sau cumpărate de Operator sunt compusedin:
a) terenuriaflate în proprietatea Autorităţii delegante, care aparţin domeniului public și pe care
se află construcțiile şi instalaţiile/reţelele aferente serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de
canalizare.
b) prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea echipamentelorși

lucrărilor.

2) Instalaţiile şi construcţiile puse la dispoziţia Operatorului sau realizate şi finanţate de

Operator sunt compusedin:
a) pentru producția și distribuţia de apă potabilă: puțuri, conducte de transport, staţii detratare, ”

rezervoare, staţii de pompareşi sisteme de distribuţie, contoare, precum şi toate celelalte echipamente *
şi instalații asociate;

b) pentru colectarea și tratarea apei uzate: sisteme de colectare, staţii de pompare, staţii de

epurare, instalaţii de evacuare, contoare, precum și toate celelalte echipamente şiinstalații asociate;

3) Construcţiile publice folosite ca ateliere, laboratoare, birouri, depozite sau locuinţe de

serviciu, care fac parte din Serviciile sau sunt construițe pe domeniul public afectat Serviciilor

Concesionate,

Operatorului.

dacă

este

cazul,

sunt

de

asemenea

puse

la dispoziţia

4) Părţile convin expres că Bunurile de Retur sunt puse la dispoziţia Operatorului exclusiv

pentru furnizarea Serviciilor prevăzute în prezentul Contract de delegare.
5) Bunurile de Returau următorulregim juridic special:

a) Bunurile de Retur, care există la Data Intrării în Vigoare sau vor fi construite sau
încorporate domeniului public de către Autoritatea delegantă, constituie în prezent şi vor constitui

întregul patrimoniu al Autorităţii delegante afectat Serviciilor. Operatorul recunoaşte că acestea sunt și

vor rămâne în proprietatea Autorităţii delegante.
b) La încetarea prezentului Contract de delegare indiferent de motiv, Bunurile de Retur sunt
înapoiate Autorităţii deleganie,în condiţiile prevăzute în art. 52 de maijos.

jos.

€) Bunurilor de Retur li se aplică procedurile contabile specifice prevăzute în art. 40 de mai

d) Durata de viaţă contabilă a Bunurilor de Retur este aceeaşi cu Durata de Viaţă Tehnică în
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măsura posibilului, în funcţie de modalitatea de amortizare, În Perioada de Tranziţie durata de viaţă
contabilă va fi ceastabilită la Data Intrării în Vigoare şi va fi ajustată în decurs de un an de la Data
Intrării în Vigoare, după cum este stabilit în Anexa 3 a Dispoziţiilor Speciale — Partea de Apă şi a
Dispoziţiilor Speciale — Partea de Canalizare,

3. Operatorul declară că are suficiente cunoștințe despre Bunurile de Retur, care există la la

Data Intrării în vigoare.

În consecință:
a) cu

irevocabil
scopul de

rezervele

menţionate

în

art.

21.3

de

mai

jos,

renunță

în

mod

să se prevaleze de orice condiţie, caracteristică ori situație a Bunurilor de Retur în
a se elibera de obligaţiile ce-i incumbăîn temeiul prezentului Contract de delegare,

b) se angajează să îşi asume răspunderea pentru ele în condiţia în care se afla de la Data
Intrării în Vigoare

c) cu toate acestea, Operatorul beneficiază integral de garanţiile producătorului privind
echipamentele şi lucrările.

4. După Data Intrării în
Vigoare, echipamentele şi construcțiile ce aparţin
Autorităţii delegante sau terţilor și care folosesc Serviciilor nu pot fi puse la dispoziţia Operatoru, _

decât printr-un act adițional la prezentul Contract de delegare. În orice caz, acele bunurivorfi mă

întâitrecute în domeniulpublic al Autorităţii delegante.

Articolul 9 —Bunuri de Retur care potfi reînnoite
1, În funcţie de natura lor sau Durata lor de Viaţă Tehnică, Bunurile de Retur se împart în
bunuri care potfi reînnoite şi bunuri care nu potfi reînnoite,
2, Bunurile de Retur ce potfi reînnoite sunt bunuri a căror Durata de Viaţă Tehnică, după cum

este stabilită în Registrul Mijloacelor Fixe, expiră înainte de termenul normal de expirare stabilit în art.
48.1 de mai jos. Bunurile de Retur.care potfi reînnoite trebuie să fie înlocuite de Operator cel puţin o
dată în cursul prezentului Contract de delegare.

3. Bunurile de Retur, care nu pot fi reînnoite de către Operator, sunt celelalte Bunuri de Retur

care, fie prin natura lor, fie din cauza Duratei de Viaţă Tehnică, nu pot fi reînnoite înainte de data
normală de expirare a Duratei prezentului Contract de delegare.
Articolul 10 — Inventarul Bunurilor de Retur
1. O listă scurtă cu Bunurile de Retur la Data Intrării în Vigoare este inclusă în anexa 2 a

Dispoziţiilor Speciale — Partea Comună. O listă detaliată a Bunurilor de Retur ce pot fi reînnoite şi a
celor ce nu potfi reînnoite este inclusă în Registrul Mijloacelor Fixe definit în art. 29 din Dispoziţiile
Speciale — Partea Comună.

2. În curs de 18 iuni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea delegantă şi Operatorul vor

elabora împreună o listă detaliată care să descrie Bunurile de Retur convenite de părți. Inventarul

Bunurilor de Retur trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare bun: număr de
inventar, denumirea, amplasarea geografică, dacă pot fi reînnoite sau

nu,

data

achiziţionării,

costul
de
achiziţie,
condiţia tehnică,
amortizarea,
valoarea contabilă netă, valoarea de
înlocuire. Ulterior inventarierii şi acordului părţilor, valoarea contabilă netă a fiecărui

bun este înregistrată în contabilitatea Operatorului cel mai târziu în termen de 30 de zile, dar nu mai
mult de 18 luni de la Data Intrării în Vigoare. Valoarea contabilă netă poate fi modificată datorită

uzurii morale sau a capacităţii de funcționare slabe, prin acordul părţilor sau, în absența acestuia, prin

expertiză.

3. În timpul inventarierii, Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite, care nu au fost reînnoite
înainte de Data Intrării în Vigoare, conform datelor din Registrul Mijloaceior Fixe, fac obiectul unei

hotărâri: fie de casare, fie de efectuare de lucrări de reabilitare sau îmbunătăţire,
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aşa

cum

se

prevede în art. 21.2
Duratei Tehnice de Viaţă.

de

mai

jos,

fie

de

menţinerea lor în exploatare după expirarea

4. Un raport asupra inventarului Bunurilor de Retur indică modificările ce trebuie operate în
Registrul Mijloacelor Fixe. Raportul asupra inventarului Bunurilor de Retur constituie anexă la

prezentul Contract de delegare.
5. Inventarul Bunurilor de Retur este folosit pentru a ţine la zi Registrul Mijloacelor Fixe, în
care Durata de Viaţă Tehnicăa fiecărui Bun de Retur trebuie armonizată cu termenele stabilite în anexa
3 a Dispoziţiilor Speciale — Partea de Apă şi a Dispoziţiilor Speciale — Parteade Canalizare,
6. Registrul Mijloacelor Fixe trebuie să fie pus în permanenţă la dispoziţia Autorităţii
delegante, în format electronic.
7. În cel mult 12 luni de la stabilirea listei prevăzute la punctul 2 de mai sus, fiecare

Localitate îşi va înregistra Bunurile sale de Retur conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastruluiși
a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, şi va furniza Operatorului dovezile

privind această înregistrare. Operatorul îşi va înregistra şi el în mod corespunzător drepturile sale de

delegarea.
8. Predarea se va face pe baza de proces verbal de predare — primire.
Articolul 11 — Grăniţuirea

1. Din proprie iniţiativă sau din iniţiativa Autorităţii delegante, în plus faţă de obligația

inventarierii Bunurilor de Retur, Operatorul se angajează sa marcheze hotarele tuturor bunurilor
corespunzătoare existente care suntînregistrate în Inventarul anexat prezentului Contract de delegare,
pe cheltuiala şi sub controlul Autorităţii delegante. Aceste bunuri includ terenuri, lucrări aferente
proceselor de producţie și, acolo unde este cazul, lucrări semnificative de transport şi distribuţie. -

Această grănițuire se face cu acordul proprietarilor învecinaţi. Un raport va fi elaborat și predat
Autorităţii delegante.
2, Operatorul se angajează să elaboreze un plan ale fiecăror hotare marcate pe cheltuiala sa și

sub controlul Autorităţii delepante „o copiea acestui plan fiind transmisă Autorităţii delegante,
3. În cazul în care apar modificări privind acele terenuri, Operatorul se angajează -să le

grănițuiască din nou şi să elaboreze noi planuri pe cheltuiala sa, sub controlul Autorităţii delegante,
4. De fiecare data când este necesar, Autoritatea delegantă îl sprijină pe Operator, în special.
în ceea ce priveşte comunicareaplanurilor hotarelor marcate,în relaţia cu serviciile sale admiriistrative:.
şi, obligatoriu, în cazul litigiilor având ca obiect dreptul de proprietate asupra bunurilor.
ori

5. În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentului articol, părţile vor colabora oride câte

va

fi

nevoie,

astfel

încât

Operatorul

sa poată

depune

diligențele necesare în

vederea identificării şi protecției juridice a domeniului public, cu cheltuieli care să nu afecteze

echilibrul economico-financiar al Serviciilor delegate,
Articolul 12 — Bunuri de Preluare

1. Definiţia Bunurilor de Preluare
Mijloacele fixe, bunurile imobile şi mobile cumpărate sau construite de Operator având ca unic

scop furnizarea Serviciilor delegate, cu excepţia celor menţionate în art, 7.1.2 de mai sus, sunt Bunuri

de Preluare, în sensul prezentului Contract de delegare,
L-a expirarea prezentului Contract de delegare, Bunurile de Preluare potfi preluate de
Autoritateadelegantă, dar numaidin proprie iniţiativă a acesteia,în schimbul indemnizării
Operatorului în condiţiile prevăzute deart. 53 de mai jos, iar Operatorul se angajeazăsă returneze

Autorităţii delegante Bunurile de Preluareîn schimbul indemnizaţiei la cererea scrisă a Autorităţii

delegante.

În situațiarezilierii prezentului Contract de delegare din culpa Autorităţii delegante, acesta va fi

obligat să preia Bunurile de Preluare în schimbul unei indemnizaţii acordate Operatorului,
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2, Identificarea Bunurilor de Preluare

Bunurile de Preluare sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din vehicule şi

mașini specializate, unelte, stocuri, aparatură şi programe informatice specializate, fişiere și baze de

date, precum şi, dacă este cazul, clădiri folosite ca ateliere, birouri, laboratoare, depozite sau locuințe
de serviciu ale Operatorului, construite pe terenurile Operatorului şi altele decât cele identificate ca

fiind Bunuri de Retur în ari. 7.2 de mai sus.

Articolul 13 — Inventarul Bunurilor de Preluare

1. În decurs de 10 (zece) până la 18 (optsprezece) luni de la Data, Intrării în Vigoare,

Operatorul va întocmi un inventar ce descrie Bunurile de Preluare existente, evaluate la valoarea lot
contabilă netă.

2. Inventarul Bunurilor de Preluare este pus în permanenţă la dispoziția Autorităţii delepante, în

format electronic.

Articolul 14 — Bunurile proprii

=

1, Definiţia Bunurilor Proprii

Celelalte Bunurile decât cele prevăzute în articolele 7 şi 12 de mai sus şi care aparțin
Operatorului, constituie Bunurile sale Proprii. Ele rămân în proprietatea sa la data expirării
Contractului de Delegarea, cu excepţia cazuluiîn care părţile convin altfel.
2. Identificarea Bunurilor Proprii

Bunurile Proprii sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din anumite clădiri

folosite ca birouri sau locuinţe, de care, datorită amplasării sau situaţiei lor, nu este nevoie în mod

esenţial să rămână ca o parte integrantă a fumizării Serviciilor delegate la încetarea Contractului de
Delegareaşi, dacă este cazul, din vehicule cu motor ne-specializate, echipament şi mobilă de birou şi
programe informatice ne-specializate,
Articolul 15 — Sistemul Bunurilor de Preluare şi a Bunurilor Proprii
1. Bunurile de Preluareşi Bunurile Proptii sunt şi rămân în proprietatea Operatorului.
2. Operatorul nu poate înstrăina Bunurile de Preluare şi nu le poate ipoteca fără aprobarea

expresă prealabilă a Autorităţii delegante.
3. Operatorul poate cumpăra sau înstrăina oricând Bunurile sale Proprii.

,

4. Operatorul poate folosi Bunurile sale Proprii şi, cu condiţia autorizării
de partea Autorităţii delegante, conform art. 53.1, anumite Bunuri de Preluare, în vederea fumizării
altor servicii decât Serviciile.
|

CAPITOLUL III =PĂRŢILE CONTRACTANTE
Secţiunea 1 — Drepturile şi Obligaţiile

Autorităţii delegante

Articolul 16 — Drepturile Autorității delegante

16,1. Autoritatea delegantă are următoarele drepturi:
1.

să stabilească programelede reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente;

2. să aprobestudiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor
publice aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
3, să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, de investiţii, în scopul
realizării acestora într-o
concepție
unitară,
corelată
cu
programele
de dezvoltare
economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu;

4.

să realizeze investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare
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aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin asociere intercomunală;

5.

canalizare;

să finanțeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă și de

6, să contracteze şi să garanteze în condițiile legii împrumuturi pentru finanțarea programelor

de investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

7. să inspecteze bunurile, activitățile
şi serviciile publice concesionate,
să
verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public, să

verifice respectarea obligaţiilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă a Operatorului şi în
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul de organizare şi funcționare a serviciilor
publice dealimentare cu apă şi de canalizare;

8. să îşi manifeste intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi de a solicita operatorului
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privirela aceste bunuri;
9. să aprobe structura şi ajustările de tarife propuse de către Operator, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare;
10. să rezilieze Contractulîn cazul în care Operatorul nu își respectă obligaţiile asumate prin

prezentul Contract de delegare,

16.2. Asociaţia, creată în conformitate cu Legea nr. 215/2001 privind administraţia public

locală, cu modificările şi completările ulterioare, de către Localitățile semnatare în scopul pregătirii şi
promovării proiectelor de modernizare şi de extindere a serviciilor de alimentare cu apă şi de

canalizare la nivel local şi regional, se vasubstitui autorităţilor administraţiei publice locale semnatare
şi va deveni Autoritatea delegantă, în cazul unuitransfer al competențelor autorităţilor administraţiei
publicelocale privind Serviciile către Asociaţie,
Articolul 17 — Obligaţiile Autorității delegante
Obligaţiile Autorităţii delegante sunt:

1.

să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentul de organizare şi funcţionare a

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza normelor-cadru, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;

2. să aprobetarifelepentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare,
3. să verifice periodic următoarele:
a) serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate şi nivelul de calitate al
acestora;
i
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b) îndeplinirea indicatorilor de performanță şi aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea

acestora;
c) menţinerea echilibrului contractual rezultatdin prezentul contract şi stabilit prin regulamentul
de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
d) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Operator şi Utilizatori;

e) asigurarea independenţei manageriale a Operatorului față de orice ingerințe ale
autorităţilorşiinstituţiilor publice;

4. să predea Operatorului la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract toate bunurile,
instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent,libere de orice
sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;
5. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului Contract;

6. să faciliteze Operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat,

în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
7. să-şi asume pe perioada derulării Contractului toate responsabilităţile și obligaţiile ce decurg
din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celortransferate în mod explicit în sarcina Operatorului prin

Contractul

de delegare;

8. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât capacitatea de a
realiza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare să rămână cel puţin constantă pe toată
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durata delegării;
9. să nu-l tulbure pe Operator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul Contract de
delegare;

10. să nu modifice în mod unilateral Contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute
expres de lege;
11. să notifice Operatorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducăatingere drepturilor
Operatorului.
12. să colaboreze cu Operatorul în conformitate cu responsabilitățile pentru planificarea

investiţiilor,

implementarea şi finanţarea lor stipulate în acest Contract în vederea asigurării

continuității serviciilor, lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranță
şi la parametrii ceruţi prin prescripțiile tehnice. Se vor institui sisteme de planificare multianuală a
investiţiilor, plecându-se de la un plan director şi ţinând seama de ciclurile procesului bugetar, în
conformitate cu reglementările în vigoare;
13. să asigure fondurile necesare executării lucrărilor de inveștiţii după cum sunt stipulate în
acest Contract.
Secfiunea 2 — Obligaţiile Operatorului
Articolul 18 —Principiile de bazăale Serviciilor

În conformitate cu principiile operaționale generale definite în art. 1, 2 și 3 din

Dispoziţiile Speciale — Partea Comună şi cu respectareaechilibrului economica-financiar al Serviciilor,
Operatorul trebuie în general:
a) să furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu şi constant Serviciile de alimentare cu
apă potabilă și de canalizare;

b) să adapteze Serviciile Ia noile cerinţe ale Utilizatorilor, de fiecare data când este necesar şiîn

termenede timp rezonabile din punctde vedere tehnic;

c)să

trateze

Utilizatorii:

în

mod

echitabil,

să

nu

.

ofere

în

mod preferenţial

accesul la Serviciile şi să le furnizeze Serviciile conform Contractului. și are, în special, următoarele
obligaţii :
1. să obțină de la autorităţile competente autorizaţiile prevăzutede legislaţia în vigoare pentru
prestarea Serviciilor,
2. să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice «
_—
alimentare cu apă şi canalizaredin aria de delegare;
3. să servească toţi Utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obținut Delegarea în

condiţiile prezentului Contract şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public

de alimentare cu apă şi de canalizare;

4. să monteze pe cheltuială proprie câte un contor la branşamentulfiecărui Utilizator casnic,
în termenele şi în condiţiile stabilite în caietele de sarcini de autorităţile administraţiei publice locale
semnatare ale prezentului Contract de delepare;

5.

autoritățile

să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanță stabiliți de
administraţiei

publice

locale.

prin

caietele

penalităţi pentru nerespectareaindicatorilor de performanţă angajaţi;

de

sarcini

şi

să

plătească

6. să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi
să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcționării şi

dezvoltării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu

clauzele

Contractului de Delegare şi cu prevederile legale învigoare;
7. să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de

operare;
8. să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi, prelevând şi utilizând anual

o sumă egală cu 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli;
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9. să preia de la autorităţile administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal de
predare-preluare,
patrimoniul,
precum
şi
personalul
angajat,
aferent
realizării
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

!

10. să furnizezeserviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor

din caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;
11. să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea legislației în vigoare;
12, să plătească redevența la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în Contractul de
delegare;
13..să
efectueze
întreținerea,
reparaţiile
curente
planificate
şi
accidentale,
precum şi reparaţiile capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul concesionat;

14. operatorul va lua toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la

încheierea Contractului de Delegarea, capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă şi
de canalizare a Autorităţii delegante să fie cel puţin egală cu cea existentă la Data Intrării în Vigoare a

acestuia;
|
15. să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre
aprobare Autorităţii delegante;

16. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii. Investiţiile
care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata
Contractului de Delegare, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; se va menţiona explicit

modul de repartiție a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia;
17. să propună Autorităţii delegante scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând

patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare;

18. să transmită Autorităţii delegante modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, +

precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an

pentru înregistrarea în contabilitatea Autorităţii delegante;

19. să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice

sarcini, la încetarea Contractului de Delegare;

20, să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității şi măsurile ce seimpun

pentru asigurarea continuității activităţii;

21. să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru bunurile din patrimoniul “public,
conform legislaţiei îîn vigoare privind asigurările;
,
22. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă şi normele de

protecţie a muncii;

23. să predea la încheierea Contractului de Delegare toată documentaţia tehnico-economică
referitoare la Serviciile concesionate;
24. să realizeze investiţiile care vor fi specificate detaliat în anexele la Contractul de delegare.

25, să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare (protejarea secretului de ştat, materiale cu regim special, condiţii de

siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea
patrimoniului etc.)
26. la încetarea Contractului de Delegare, să încheie cu Autoritatea delegantă un contract de
vânzare-cumpărare având ca obiect

Bunurile de Preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini și

stabilite prin prezentul Contract. de delegare, în privința cărora Autoritatea delegantă şi-a manifestat
intenţia de a le dobândi;

27, la încetarea Contractului de Delegarea din alte cauze decât prin ajungere la termen,

excluzând forța majoră, Operatorul este obligat să asigure continuitatea furnizării serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de

către Autoritatea delegantă;

28. în cazul în care Operatorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de
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natură să conducă la imposibilitatea realizării Serviciilor , va notifica de îndată acest fapt Autorităţii

delegante, în vederea luării măsutilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciilor .

Operatorul nu va acorda nici unei persoane angajate de Autoritatea

delegantă sau de

subcontractanţii sau mandatarii acestuia, nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare
sau recompensă pentru a acţiona, pentru că a acţionat sau căs-a abținutsă acţioneze într-un anumefel,

pentru că s-a arătat în favoareasau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane,în legătură cu
acest Contract,
Articolul 19 = Obligația de a încheia contracte de _branşare/racordare, şi utilizare _a
serviciilor
SETVICIOr
Operatorul se obligă să încheie un contract de branșate/racordare şi utilizare a serviciilor și în
urma acestuia să furnizeze servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare la cererea oricărui
proprietar sau chiriaş din clădirile amplasate în interiorul Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de
Colectare a Apei Uzate, dacă aceştia îndeplinesc
condiţiile stabilite în art. 46 - 50 din

Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.

NEI

Articolul 20 — Obligaţii generale privind lucrările

1. Operatorul are obligația generală de a executa lucrările necesare pentru furnizarea,
adaptarea şi extinderea Serviciilor
în mod corespunzător, din proprie inițiativă și în

condiţiile

financiare:

prevăzute

în: articolele

9-11

din

“Dispoziţiile

Speciale

—

Partea

Comună, indiferent de natura lucrărilor ce. trebuie efectuate și indiferent de bunurile aferente acelor

lucrări. Aceasta obligaţie generală a Operatorului decurge în mod direct din obligaţia prevăzută în art.
18 de mai susprivind furnizarea Serviciilor în mod permanent, continuu şi constant.
Pentru a asigura executarea corespunzătoare a acestei obligaţii, ea este însoțită de:

a) obligaţia permanentă de a. întreţine Bunurile de Retur în stare funcţională. acceptabilă în

vederea îndeplinirii : -funcţiilor-- cărora -le sunt
bunuri;

destinate şi:

obligația de

a

înlocui

aceste

b) obligaţia: de întreţine Bunurile. de Preluare și: eventual de a le înlocui pentru a permite
Autorităţii delegante sa-și exercite efectiv dreptul de preluare a acestor bunuri la încetarea prezentului
Contract de delegare.

2. Pentru executarea corespunzătoare a prezentului Contract de delegare și pentru controlul să

lucrările efectuate de Operator trebuie să facă. parte dintr-una
definite în articolele 6, 7 şi 8 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună, adică:
a) Întreţinere

dintre

categoriilă”

b) Înlocuire

c) Reabilitare, extindereşi modernizare

3. Operatorul trebuie să efectueze lucrările de investiţii stabilite în Planul de Investiţii, în

condiţiile şi la termenele prevăzute de acesta.

Articolul 21 — Oblizaţii specifice în cursul Perioadei de Tranziţie
1. Perioada de Tranziţie se întinde de la Data Intrării în Vigoare pe o perioadă de 18 lunişi are

ca scop implementarea Planului de Acţiuni Prioritare care va fi anexat la prezentul Contract de
delegare după elaborarea și semnarea sa, cel mai țârziu la
1 an dela Data Intrării în Vigoare.
2. În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul trebuie să execute lucrările de reabilitare și

modernizare, pe care le consideră necesare pentru furnizarea corespunzătoare a Serviciilor, pe care le
identifică cu ocazia inventarierii menţionate în art. 10.2 şi 10.3 de mai sus şi pentru care dispune de

resursele necesare. Operatorul este în special obligat să prezinte un plan de îmbunătăţire a continuității
Serviciilor în termen de 12 luni de la Data intrării în vigoare . Acest plan va cuprinde o descriere în
detaliu a dispozitivelor de protecţie și va recomanda lucrări de reabilitare şi îmbunătăţiri tehnice. La
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sfârşitul Perioadei de Tranziţie, Concesionarul va face o descriere amănunţită , în raportul său anual

către autoritatea delegantă , menţionat în art. 44 de mai jos, a tuturor investiţiilor realizate în cursul

Perioadei de Tranziţie, precum și despre rezultatele planului de îmbunătăţire prevăzut mai sus.

3. În

cazul

în

care

anumite

bunuri

prezintă

deficiențe

grave

în

cursul

Perioadei
de Tranziţie, pe care Operatorul nu le poate îndrepta prin executarea de lucrări de
reabilitare şi modernizare sau prin executarea de Lucrări de Înlocuire, Părţile convin să colaboreze în
vedereaidentificării unei soluţii tehnice şi financiare care să remedieze deficiența. Dacăacest lucru nu
este posibil, se voraplica prevederileart. 57 de mai jos.
Articolul 22 -- Exercitarea drepturilor şi intereselor contractuale ale părților

1. Operatorul trebuie să gestioneze și să furnizeze singur Serviciile. Dacă există riscul
pierderii drepturilor sale, Operatorul nu poate să transfere nici în întregime, nici în parte drepturile ce-i

revin conform prezentului Contract de delegare şi nici să-şi substituie, prin propria putere, un terţ în
exercitarea integrală sau în parte a drepturilor şi competenţelor acordate de către Autoritatea delegantă

prin operarea Serviciilor, fără acordul prealabil şi explicit al Autorităţii delegante. În cazul în care
Operatorul recurge la terţi în executarea unoratribuții, obligaţii sau competenţeceîi revin în
virtutea prezentului Contractde delegare, rămâne singurul răspunzător în faţa Autorităţii delegante.
Articolul 23 — Respectarea prevederilorlegale

1. Pe

întreaga

durată

a

Contractului

de

Delegare,

Operatorul

se

obligă

să respecte prevederile legale şi alte reglementări în vigoare, Se reaminteşte expres că, din proprie
inițiativă, Autoritatea delegantă
poaie stabili altfel de standarde atunci când interesul

public

o

cere.

În

acest

scop,

Operatorul

trebuie

să

adapteze

modul

de

furnizare.“

a Serviciilor şi bunurile care fac parte din aceste servicii la noile reglementari şi standarde, în

concordanţă cu principiul adaptabilității menţionatîn art. 2 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.

2. Operatorul nu se poate prevala de nici o modificare sau completare a prevederilor legale şi . +
reglementare și a standardelor aplicabile la Data Intrării în Vigoare pentru a se exonera de vreuna

dintre obligaţiile. ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, fără a se limita prin:aceasta .

aplicarea, dacă este cazul, a art. 57 de mai jos şi a prevederilor Dispoziţiilor 'Speciale-legate de-modificarea şi/sau ajustarea preţurilor şi tarifelor, mai ales dacă durata şi obiectul luerărilor „de;
conformare pot genera un dezechilibru economico- financiar în furnizarea Serviciilor.
Articolul 24 — Responsabilităţile şi asi

rările Operatorului

1. Responsabilitatea generală a Operatorului
1. Operatorul este singurul responsabil pentru furnizarea Serviciilor, pe care le gestionează pe
propriul săurisc, în conformitate cu Contractul de delegare,

2. Orice răspundere care ar putearezulta din furnizarea Serviciilor sau care ar putea interveni
în urma exploatării sau deţinerii bunurilor aferente Serviciilor este transferată Operatorului.
2. Obligaţia de a se asigura

1. De la Data Intrării în Vigoare şi pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare,

Operatorul este obligat să se asigure, prin poliţe de asigurare încheiate cu societăţi de asigurare

înregistrate în România, împotriva tuturorriscurilor financiare rezultate din daunele pe care le-ar putea
provoca pierderea parţială sau totală a instalaţiilor de producţie şi transport de apă şi de canalizare,
când riscul reprezintă mai mult de 2,5% (doi virgulă cinci la mie) din fondurile proprii ale
Operatorului, În scopul asigurării, beneficiarul asigurării este Autoritatea delegantă şi acele fonduri
proprii sunt cuprinse în contabilitatea Operatorului.
2, Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, incendii şi explozii, riscuri
electrice şi stricareautilajelor, inclusiv cele care sunt consecința unor fenomene naturale. Acoperirea

altor riscuri, în special cele legate de Uiilizatori, este lăsată la Jatitudinea Operatorului, luând în
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considerare capacitatea sa financiară. Totuşi, acest aspect nu poate în nici un caz sa exonereze
Operatorul de responsabilitatea sa față de Autoritatea delegantă şi terți.
3. În mod regulat şi cel puţin o dată pe an, Operatorul va comunica Autorităţii delegante un
tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a poliţelor de asigurare în vigoare, ca anexă la raportul anual
menţionat în art. 44 de mai jos. Poliţele şi modificările lor sunt ţinute în permanenţă la dispoziţia
Autorităţii delegante. Operatorul se abligă să informeze Autoritatea delegantă despre orice încetare,
modificare sau limitare a acestor poliţe, care implică o schimbare semnificativă în ceca ce priveşte

orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Operatorul va aviza Autoritatea
delegantă, precum şi pe asipurătorul respectiv ori de câte ori ate loc o schimbare de
situație,

prezentă

sau potenţială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător.

4. Oricând consideră că este necesar, Autoritatea delegantă poate recomanda Operatorului

extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a

integralităţii riscurilor.

3. Obligaţia de a realiza indicatorii de performanţă
1.Indicatorii de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare sunt prevăzute în Anexa nr. 3, parte integrantă din Contractul
de delegare a gestiun: =
Dispoziţii speciale -Partea comună.
2. Indicatorii de performanţă stabilesc condițiile ce trebuie respectate de Operator în asigurarea
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare,
3, Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile
publice de alimentarecu apă şi de canalizare, avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

c) excludereaoricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apă și

de canalizare;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

Articolul 25 — Obligaţiilefață de terti şi contracte cu terții

1. Operatorul poate semna orice contract cu terţi în scopul asigurării furnizării Serviciilor, în

special pentru achiziţia apei, conform termenilor art. 22.2 de mai sus.
2. De fiecare dată când Operatorul încheie un contract cu terţi în legătură cu Serviciile,
Autoritatea delegantă va putea să ia locul ' Operatorului, în cazul încetării prezentul |

Contract de delegare din orice motiv.

T

“Sectiunea 3 — Drepturile şi atribuţiile Operatorului
Articolul 26 — Drepturile Operatorului

Operatorul are următoarele drepturi:

1.

să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile,activităţile şi serviciile

publice ce fac obiectul contractului de delegarea;
2.

să încaseze contravaloareaserviciilor furnizate;

3. să aplicetariful aprobat conform prevederilor legale;
4. să propună modificareatarifului aprobatîn situaţiile de schimbare semnificativă a
echilibrului contractual.
Articolul 27Întinderea exclusivităţii furnizării serviciilor

1.Pe durata prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă deleagăîn
mod exclusiv operatorului furnizarea serviciilor în Aria Delegării, conform prevederilor punctului 2 de
mai jos. Prin urmare, Autoritatea delegantă se obligă să nu acorde nici o autorizaţie administrativă
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sau

de

altă

natură,

care

ar

putea

duce

la

limitarea

sau împiedicarea Operatorului în

exercitarea drepturilor sale de furnizare în exclusivitate a Serviciilor .
2. Autoritatea delegantă se obligă de asemenea să depună toate eforturile pentru a-l proteja pe
Operator împotrivaatingerilor de orice natură aduse exerciţiului drepturilor sale exclusive în Aria
Delegării şi, în cazul litigiilor, să-l sprijine pe Operator până la soluționarea acestora.

2. Operatorul nu poate în nici un caz să ceară tragereala răspundere a Autorităţii delegante în
temeiul punctului 1 de mai sus, cu excepţia cazului în care nerespectarea exclusivităţii ar fi provocată
de un act săvârşit cu intenție de Autoritatea delegantă sau de neindeplinirea de către acesta a
obligaţiilor sale prevăzute în prezentul Contract de delegare. Astfel, Operatorul se obligă să exercite
orice acţiune şi cale de atac pentru a obţine respectarea de către terţi a dreptului său de exclusivitate și

pentru ca obligaţiile ce incumbă acelor terți să fie îndeplinite de către aceştia.
Articolul 28 — Atribuţiile Operațoruluiprivind lucrările

1. Conform art. 23 de mai sus, Operatorul deţine, prin delegare de la Autoritatea delegantă,

integralitatea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de dispoziţiile legale și reglementare aplicabile şi,

în

special,

de legislaţia privind regimul juridic al

proprietăţii

publice şi private, în scopul

executării lucrărilor menţionate în art. 20 de mai sus. Operatorul nu poate exercita competențele

respective decât atunci când acestea sunt necesare pentru realizarea acelor lucrări ce fac parte din

Contractul de delegare şi pentru exploatarea echipamentelor și instalaţiilor rezultate din lucrările
respective.
2. Operatorul îşi poate exercita atribuţiile şi competențele menţionate la punctul 1 de mai sus
numai dacă respectă toate prevederile legale şi reglementare precum şi cu procedurile aplicabile şi

regulile speciale impuse de Autoritatea delegantă pentru realizarea echipamentelor și lucrărilor

specifice.
|
E
3. În plus, Operatorul trebuie mai întâi să informeze Utilizatorii şi alte persoane implicate
despre orice lucrări efectuate pe terenurile lor sau despre limitarea drepturilor de proprietate, aşa cum
se prevede în art, 19 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună. Operatorul se angajează sa plătească,

conform prevederilor legale aplicabile, o despăgubire persoanelor pentru prejudiciile ce rezultă din

lipsirea şi tulburarea folosinţei serviciilor menţionate în art, 5.1, pe care acestea trebuie sale suporte
cao consecinţă a executării de lucrări de către Operator conform prezentului Contract de delegare.
4. Autoritatea delegantă se angajează să plătească o indemnizație oricărui ter:
peniru lipsirea sau limitarea (servitute) exercitării drepturilor acestuia asupra unui teren, ca o:
consecință a executării lucrărilor respective. Fiecare procedură se desfăşoară cu strânsa colaborare a
Autorităţii delegante şi Operatorului, iar Autoritatea delegantă îl va sprijini pe Operator în orice
litigiu ce ar putea rezulta din aceasta.
5. Autoritatea delegantă trebuie să plătească o despăgubire oricărui terţ în cazul luării unor
hotărâri ce ar conducela restrângerea furnizării de către Operator a Serviciilor.
Articolul 29 — Atribuţiile Operatoruluiprivind aprovizionarea sa cu apă brută
deţine

1. În

ceea

ce

priveşte

serviciul

public

de

alimentare

toate aulorizaţiile necesare pentru aprovizionareasa cu apă brută.

cu

apă,

Operatorul

2. Operatorul se angajează să menţină, să gestioneze şi să exploateze potenţialul resurselor

naturale, menţionate la punctul 1 de mai sus, pentru producţia de apă potabilă, prin implementareaunui

plan de management corespunzător, elaborat împreună cu Autoritatea delegantă.

3. Operatorul şi autoritățile competente stabilesc de comun acord perimetrele reglementare de
ptotecţie a instalaţiilor de apă ce vorfi folosite pentru apă potabilă și canalizare. În cadrul perimotrului

Operatorul răspunde de întreținerea şi consolidarea

perimetrelor,

întreținerea

bazinelor

specialitate şi/sau a Autorităţii delegante.

de

apă
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interdicţiilor de acces,

În

afara

rămâne responsabilitatea autorităţilor publice de

Secţiunea 4 — Personalul

Operatorului şi Politica de Resurse Umane

Articolul 30 — Personalul

1. Personalul Operatorului este supus legilor şi reglementărilor aplicabile din România
2. Operatorul se angajează să aplice o gestiune a resurselor umane corespunzătoare, să

dezvolte un management corespunzător în scopul utilizării cât mai eficiente a resurselor umane
existente.
3, Operatorul va include o evaluare a acţiunilor sale întreprinse în domeniul resurselor umane
în raportul anual definitla art. 44 de mai jos,
Articolul 31 — Personalulşi pregătirea profesională
1.Evoluţia numărului de angajaţi
Numărul personalului este definit ca totalul persoanelor ce ocupă efectiv o funcţie în cadrul
Operatorului,
în
temeiul
unui
contract
individual
de muncă
încheiatcuace..

societate în conformitate cu legea aplicabilă.

2. Pregătirea profesională
În ceea ce priveşte cadrele de
conducere,
continue şi să îmbunătăţească politica de pregătire

aspectele

organizării industriale şi socio-profesionale,

precum

Operatorul
se angajează să
profesională, în special sub

şi

managementului.

În ceea

ce priveşte personalul de execuţie, Operatorul se angajează să continue şi să îmbunătățească politica
de pregătire profesională, în special sub aspectele tehnice şi profesionale.
Articolul 32 — Atribuţiile specifice ale agenților Operatorului

1, Fiecare dintre. “agenţii angajaţi 'de Operator, conform legislaţiei în vigoare,
pentru monitorizarea şi supravegherea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, trebuie să poarte un semn distinctiv şi vizibil, precum şi. o legitimaţie pe care să fie
menţionată funcţia şi sarcinile,
2. Agenţii
Operatorului
au,
pe
răspunderea
Operatorului,
acces
la
Branșamentele
şi Racordurile Uitilizatorilor pentru citirea, verificarea şi lucrările utile în vedere“
furnizării Serviciilor, cu respectarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi clădirilor,
—
CAPITOLUL IV - CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APĂ CU TERŢII

Articolul 33 — Condiţii specifice de producţie

1. De fiecare dată când Operatorulstabileşte că o creştere planificată a cererii de apă necesită
realizarea unor instalații de producţie suplimentare, părțile sunt de acord să procedeze după cum
urmează:

a) Operatorul va fundamentanecesităţile de instalații suplimentare şi va defini caracteristicile
instalaţiei de producţie ce va fi realizată şi le va transmite Autorităţii delegante, Toate informaţiile

tehnice necesare achiziţiei publice vorfi puse la dispoziţia Autorităţii deleganie de către Operator.
b) Toate contractele încheiate de către Operator trebuie să fie conforme cu legislaţia în
vigoare. În acest sens, Operatorul trebuie să pregătească documentaţia pentru achiziţie, care trebuie să
conţină termenii şi condițiile pentru achiziționarea de instalaţii de producţie suplimentare şi parametrii
în care trebuie să se încadreze acestea din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
€) La caracteristici tehnice echivalente, alegerea câştigătorului se va face în funcţie de preţul
serviciilor/luczărilor, care vor fi executate.
d) Operatorul trebuie să evidenţieze impactul preţului serviciilor/lucrărilor achiziționate în

:
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prețuri şitarife şi să raporteze în mod expres acesta Autorităţii delegante.

e) După
recepționarea noilor
gestionării infrastructurii nou create,
2.

lucrări,

Operatorul

va

avea

responsabilitatea

TITLUL II-SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL

CAPITOLUL 1 SISTEMUL FINANCIAR
Articolul 34 — Preturile, Tarifele şi alte surse devenit

cu

1. Operatorul este autorizat sa furnizeze utilizatorilor servicii de alimentare
apă potabilă şi de canalizare, în condiţiile stipulate în titlul III al Dispoziţiilor Speciale — Partea

Comună.

La data intrării în vigoare, Operatorul va aplica preţurile şitarifele indicate în anexele 1 şi 2 din

Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă şi Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare,

2. Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din aplicarea preţurilor şi tarifelor către

utilizatorii Serviciilor. Operatorul va încasa de asemenea toate veniturile rezultate din serviciile şi

lucrările de instalare şi, dacă este cazul întreţinere a contoarelor, lucrări care sunt făcute pe cheltuiala

utilizatotilor în condiţiile legii, precum și costurile și penalităţile legate de întreruperea și reluarea
alimentării.

Articolul 35 — Obligaţiile Fiscale ale Operatorului
1. Operatoruleste supus legislaţiei fiscale şi contabile
2, aplicabile. În baza acestor prevederi, acesta trebuie sa plătească toate impozitele,taxele şi.
cheltuielile ce-i revin,
|
2, În ceeace priveşte legislaţia fiscală, Autoritatea delegantă va asigura sprijinul în vederea
obţinerii de facilităţi, cu respectarealegislaţiei în vigoare.
4. Pentru aplicarea Contractului de Delegare, se prevede expres că:

a) Amortizările definite în art, 39.1 de mai jos sunt deductibile fiscal;
b) Provizioanele definite în at. 39. de mai jos nu sunt deductibile fiscal la data semnării
prezentului Contract;
i

îi

c) Operatorul recupereazătaxa pe valoarea adăugată;
d) În situaţia realizării unor proiecte de investiţii cu asistenţă financiară nerambursabilă din
partea Uniunii Europene se vor aplica prevederile legale în vigoare privind constituirea, alimentarea şi
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare.
4. Prevederile art. 34 de mai sus legate de preţuri și tarife au fost stabilite în special în
considerarea prevederilor ari. 35.3, care sunt o consecinţă directă a regulilor contabile aplicabile

prezentului Contract de delegare.

5. Toate taxele şi costurile, indiferent
lucrărilor/serviciilor facturate de către Operator.

de

natura lor,

trebuie

incluse

în preţul

Articolul 36 — Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public

Operatorului nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public.
Articolul 37 — Alte costuri, taxe şi suprataxe

1. Introducerea de noi costuri, taxe şi creşterea sau reducerea taxelor şi costurilor existente
constituie circumstanțe neprevăzute în sensul art.57 de mai jos şi vor conduce la negocieri între

Operatorşi Autoritatea delegantă privind posibile modificări ale mecanismului de modificare / ajustare
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a preţurilorşi tarifelor,
2. Redevenţa

jos:

Operatorul va plăti Autorităţii delegante o Redevenţă în termenii și condiţiile prevăzute mai

a)
Valoarea şi scadenţa Redevenţei pot fi modificate prin acordul Părţilor,
b)
Redevenţa se va vira de către Operator în conturi distincte deschise special pentru această
destinaţie. Operatorulva înștiința Asociaţia asupraefectuării viramentului.

c) În cazulînlocuirii sistemului Redevenţei cu un nou sistem
de amortizări şi provizioane,
acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare.
2.1.Baza de calcul a redevenţei

1. Redeventa va fi o sumă egală cu 1% din echivalentul amortizării anuale a bunurilor
concesionate pentru realizarea serviciilor de alimentare cu apăşi de canaliozare pe raza de deservire a

ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA,

2. Pentru bunurile rezultate în urma lucrărilor executate prin efortul financiar al Autorităţii

delegante, redevenţa se calculează de la data încheierii procesului verbal de recepţie [a terminarea
lucrărilor. Pentru terenurile concesionate Operatorului, ulterior încheierii contractului de delegar

redevenţa se calculeazăde la data îbcheierii procesului verbal de predare primire terenului.
2.2 Plata redevenţei
Redevenţa va fi plătită în părţi egale în rate trimestriale,

În

Neplata redevenţei la termenele scadente atrage în sarcina Operatorului obligaţia de plată a

majorărilor de întârziere, calculate conform legislaţiei şi prezentului; contract.
2.3 Alte prevederi referitoare la redevenţă:

a) Valoareaşi scadenţa Redevenţei pot fi modificate prin acordul Părţilor.

b)În

cazul

înlocuirii

sistemului

Redevenţei

cu

un

nou

'sistemdeamortizări

şi

provizioane, acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare. Autoritatea
delegantă se obligă să finanţeze anual. investiții în sistemele concesionate de o valoare cel puţin

echivalentă cu valoarea redevenţei plătite de Operator, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL JI SISTEMUL CONTABIL
Articolul 38 — Principiul separaţieiîntre activităţi
1. Operatorulse obligă să ţină un sistem de contabilitate general conform normelor legale
reglementare aplicabile în România privind ținerea evidenţelor contabile specifice scopului prezentultii””
Contract de delegare.
2. În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul trebuie de asemenea să implementeze un
sistem operaţional de contabilitate analitică, conform prevederilor art, 27 din Dispoziţiile Speciale —
Partea Comună.
Articolul 39 — Amortizare şi Provizioane

1. Amortizarea definită conform legislaţiei fiscale, se aplică la valoarea de intrare a unui bun

şi se întinde pe întreaga durată de viață contabilă a sa. Doar bunurilor de preluare şi bunurilor proprii li
se aplică amortizarea,

2, Provizioaneie pentru uzura morală se aplică tuturor bunurilor de zetur, care pot sau nu să fie
reînnoite, finanţate de operator. Scopulloreste acela de a permite reconstituirea capitalului investit de
către operator în numele Autorităţii delegante. Acestea se aplică doar primului bun nou achiziționat
de operator, cu excluderea acelor bunuri achiziţionate în scopul înlocuirii bunurilor concesionateiniţial

de către Autoritatea delegantă.

|
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Rata

achiziție

anuală

a

acestor

provizioane,

reprezintă

raportul

dintre

valoarea

de

a bunului, pe de o parte, și numărul de ani rămași până la expirarea duratei normale a

Contractului de Delegare sau numărul 10 (zece) dacă au rămas mai puţin de 10 ani până la data

respectivă, pe de altă parte.

3. Provizioanele de înlocuire se aplică fiecărui Bun de Retur ce poate fi înlocuit. Acestea se

constituie în anticiparea înlocuirii bunului de către Operator, Când bunul este înlocuit, valoarea de

achiziție a bunului este înregistrată în bilanţ la activ și provizionul acumulat în bilanţ la pasiv este

transferat, după ajustare, în contul „Drepturilor

al

bilanţului

ce

priveşte

Autorităţii

delegante”,

un

cont

de

debit

partea Autorităţii delegante din Bunurile de Retur fixe. Ajustări vor fi

operate fie prin majorarea rezervelor de depreciere ale provizionului de înlocuire, dacă provizionul

este insuficient, cu un debit ce corespunde contului de profit şi pierderi, fie prin retragerea rezervelor
de depreciere din contul provizionului de înlocuire, dacă acesta este excedeniar, cu un credit ce

corespunde contului de profit şi pierderi. Deficitul sau excedentul provizionului de înlocuire este

definitastfel:
a) pentru bunuri primite de la Autoritatea delegantă sau finanțate de terţi, ca diferenţă între
valoarea de achiziție a bunului ce rezultă din înlocuire şi valoarea totală a provizionului acumulat în

pasivul bilanţului.

b) pentru bunuri finanţate de Operator, ca diferență între pe de o parte, diferența dintre
valoarea de achiziție a bunuluice rezultă din înlocuire şi cea a bunului înlocuit anterior, şi pe de alta

parte, valoarea totală a provizionului acumulatîn pasivul bilanţului,

Evoluţia costului de înlocuire previzional al bunurilor ce vor fi înlocuite este stabilit prin
utilizarea unui index. Aceasta metodăeste propusă de Operatorși aprobată de Autoritatea delegantă.
”:

4. Provizionul pentru lucrările planificate de întreținere permite repartizarea lucrărilor

planificate de
fiscale.

întreţinere pe mai

mulţi

ani,

conform

regulilor

contabile şi

legislaţiei

5. Durata de Viaţă Tehnică trebuie să fie cea fixată în anexa nr. 3 a Dispoziţiilor Speciale —
Partea de Apă şi/sau a Dispoziţiilor Speciale — Partea de Canalizare pentru bunurile „Îuate în
considerare.

i

Articolul 40 — Proceduricontabile specitice pentru Bunurile de Retur
Părţile precizează că dispoziţiile prezentuluiarticol se vor aplica în măsura în care prevederile
legale aplicabile o vor permite. Până la modificarea legislaţiei se vor aplica prevederile legale actuale,
1. Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite
Bunurile de Retur ce nu potfi înlocuite, concesionate de Autoritatea delegantă, sunt înregistrate

în contabilitate ca mijloace fixe în activul bilanţului, şi ca „Drepturi ale Autorităţii delegante” în

pasivul bilanţului, sau, dacaacele bunuri sunt finanţate de terţi, în contul de pasiv „Finanţări din partea
Terţilor”.

Acele

bunuri

fac

obiectul

amortizărilor

pe

perioada

Duratei

de

Viaţă

Tehnică, prin deduceri ale rezervelor de depreciere corespunzătoare din contul „Drepturile Autorităţii
delegante”, sau, dacă este cazul, din contul „Finanţări din partea Terţilor”, fără a afecta contul de profit
şi pierderi.

2. Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite
26
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Bunurile de Retur ce potfi înlocuite, concesionate de Autoritate delegantă, sunt înregistrate în
contabilitate ca, mijloace fixe în activul bilanţului şi ca „Drepturi ale Autorităţii delegante” în pasivul
bilanţului. Acele Bunuri de Retur fac obiectul:
a) unei amortizări pe parcursul Duratei lor de Viaţă Tebnică, prin deducerea rezervelor
aferente deprecierii din contul „Drepturile Autorităţii delegante” sau, dacă este cazul, din contul
„Finanţări din partea Terţilor”, fără să afecteze contulde profit şi pierderi,

şi

b)unui provizion de înlocuire înregistrat în . contabilitate în activul bilanţului
ca o cheltuială în contul de profit și pierderi. Deprecierea anuală corespunzătoare este egală cu

suma dintre valoarea de achiziție repartizată pe durata de viaţă tehnică pe de o parte şi a variaţiei

anualea valorii de înlocuire previzionate, pe dealta parte.

După înlocuire, bunul este transferat în categoria definită la punctul 1 de mai sus sau la
punctul 4 de maijos.
La

data

intrării

Autoritatea delepantă,

pasivul

un

în

vigoare,

provizion

pentru

de

bunurile

înlocuire

de

inițial

retur

este

concesionate

înregistrat

de.

bilanţului Operatorului şi înregistrat contabil în bunurile de retur pentru a crește durata de

viaţă tehnică reziduală.

3. Bunuri de Returce nu potfi înlocuite, finanţate de Operator

Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite, finanțate de Operator, suntînregistrate contabil ca
mijloace fixe în activul bilanţului, fără a afecta „Drepturile Autorităţii delegante”.
Acele bunuri de retur fac obiectul:
a) unui Provizion pentru. Uzură Morală înregistrat contabilîn activul bilanţuluişi ca o
cheltuiajăîn contul de,profitși pierderi;
b) unui
Provizion
pentru
depreciere
deductibil
din
„Provizioanele
pentru

Uzură Morală”din pasiv, fără a afecta contul de profit şi pierderi.

4. Bunuride Returce potfi înlocuite, finanțate de Operator

Bunurile de Retur ce pot fi Înlocuite, finanţate de Operator, sunt înregistrate contabil e”
mijloacefixe în activul bilanţului, fără a afecta „Drepturile Autorităţii delegante”.
—
Acele bunuri de retur fac obiectul:

a) unui ptovizion pentru uzură morală înregistrat contabil în pasivul bilanţului şi ca o

cheltuială în contul de profitşi pierderi.
b) unui provizion pentru depreciere înregistrat ca o cheituială în contul de profit şi pierderi. c)
unui provizion de înlocuire înregistrat contabil în pasivul bilanţului şi ca o cheltuială în contul de

profit şi pierderi. Deprecierea anuală corespunzătoare este egală cu variaţia anuală a valorii de

înlocuire previzionate.

5, Bunurile de Retur prin accesiune
Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Retur prin accesiune, astfel cum sunt definite
mai sus, este aceeaşi ca pentru bunurile de retur finanţate de Operator, conform punctelor 3 sau 4 de
mai sus.
6. Bunurile de Returfinanţate de terți

Procedurade înregistrare contabilă a Bunurilor de Retur finanţate de terţi este aceeași ca pentru
bunurile atribuite de către Autoritatea delegantă, conform punctelor 1 sau 2 de mai sus,
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Articolul 41 — Procedura de înregistrare contabilă a bunurilor Operatorului

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Preluare şi a Bunurilor Proprii este cea
prevăzută de legislaţia fiscală şi contabilă aplicabilă societăţilor comerciale.
3.

TITLULIII - CONTROLUL SERVICIILOR

Articolul 42 — Întinderea controlului exercitat de Autoritatea delegantă
1, Autoritatea - delegantă are competenţa generală de exercitare a controlului economic,
financiar şi tehnic asupra Operatorului. Operatorul consimte să se supună controlului

exercitat de Autoritatea delegantă în ceea ce priveşte executarea prezentului Contract de delegare.
Controlul este pe de o parte tehnic şi pe de altă parte economico-financiar, ţinând seama de faptul că
exercitarea. controlului de către Autoritatea deleganţă nu trebuie să aducă atingere autonomiei de
gestiune a Operatorului.

,

2, Autoritatea delegantă, în conformitate cu prevederile legale şi reglementare aplicabile,
stabileşte termenii și condiţiile de exercitare a controlului său asupra modul de gestiune şi de furnizare

de către Operator a Serviciilor.

Autoritatea delegantă poate delega uneia sau mai multor persoane exercitarea, integral sau în

parte, a controlului sau să apeleze în acest scop la orice persoană, consultant sau expert, la alegereasa.
În mod special, ori de câte ori consideră că este necesar, Autoriţatea delegantă poate recurge,

periodic sau permanent,la expertiză exterioară, prin delegarea, integral sau în partea atribuţiilor sale
de control. Din momentul în care este notificat în legătură cu delegareaşi obiectul acesteia, Operatorul

este ţinut de aceleaşi obligaţii privind controlul faţă de expertul exterior ca şi faţă de Autoritatea...

delegantă.

.

3. Autoritatea delegantă îşi exercită controlul în scopul de a evalua respectarea pe teren şi în
evidenţele reale ale Operatoruluia obligaţiilor ce-i revin conform prezentului Contract de delegare,şi,
în special, obiectivele de performanţă definite în art. 26- 40 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.
4. Operatorul nu poate sub nici o formă să se prevaleze de acest control sau de oricare dintre
prevederile prezentului Contract de delegare pentru a fi exonerat, intepral sauparţial, .
de obligaţiile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare.

5. Operatorul

pentru exercitarea

se

angajează

controlului

de

să

către

depună

toate

Autoritatea

diligențele,

delegantă

în

din

proprie „iniţiativă,

condiţii

normale

şi

să nu împiedice în nici un fel efectuareaacestui control.
6. Exercitarea atribuţiilor de control de către Autoritatea delegantă nu poate prejudicia

gestiunea sau furnizarea de către Operator a Serviciilor.

Articolul 43 — Monitorizarea gestiunii şi furnizării Serviciilor

1 - Controlul asupra gestiunii şi furnizării Serviciilor este asigurat, în numele și pe seama

Autorităţii delegante, de către Asociaţie,
2 - Autoritatea delegantă îşi exercită controlul şi toate atribuţiile sale conform prevederilor
legale şi reglementare ce guvernează activitatea Operatorului, precum şi prezentului Contract de
delegare.

3 - Penttu a permite Asociaţiei să își exercite controlul, Operatorul se angajează să îi pună la
dispoziţie orice documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi să îi permită accesul, la faţa locului, la orice evidențe sau registreîn legătură cu
furnizarea Serviciilor. Aceasta atribuţie de control a Autorității delegante trebuie exercitată cu
respectarea autonomiei de gestiune a Operatorului şi fără a intervene în domeniul deciziilor de
conducere și funcționării societăţii.

4 - Autoritatea delegantă poate inspecta la faţa locului sau prin intermediul probelor, prin
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Asociaţie astfel cum este menţionat la punctul 1 de mai sus sau, prin delegarea de către Asociaţie a
unorexperţi independenți având competența necesară, toate conturile Operatorului.
Articolul 44 — Rapoartele Anuale

1.Pentru a permite controlul economic, financiar și tehnic al Contractului de Delegare,
Operatorul se angajează să prezinte anua! Autorităţii delegante următoarele rapoarte:
a) cel mai târziu cu 45 (patruzeci şi cinci) de zile lucrătoare înainte de începutul fiecărui

exerciţiu financiar, programul activităţilor planificate, În termen de cel mult 15 zile (cinsprezece ) zile
de la începutul anului financiar, Operatorul va prezenta raportul actualizat incluzând preţurile şitarifele
fixate pentru următorulan financiar;
b) în termen de o lună de la aprobarea conturilor de către organul

decizional

al Operatorului, la încheierea anului financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, un

raport de performanţă şi planulfinanciar pe 5 (cinci) ani.

2. Programul activităţilor planificate include și planul previzional de producţie pentru anul
următor, care este transmis Autorităţii delegante cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte dNE
începutul noului an fiscal şi planul de investiţii inclusîn bugetul previzional,
3. Raportul de gestiune include şibilanţul, contul de profit şi pierderi, planul financiar, raportul
de audit, o trecere în revistă a acţiunilor sociale, un tablou sumar al poliţelor de asigurare valabile şi,

dacă este cazul, modificările aduse de Operator procedurilor interne de achiziţii publice menţionate în
art. 13.3 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună,

Dupăterminarea Perioadei de Tranziţie raportul anual va include o perspectivă dinamică ce va

arata evoluţia şi tendinţa facturilor neplătite pentru ultimele perioade, dacă este necesar.
În cazul în care Autoritatea delegantă va considera că indicatorii financiari pot pune în pericol

continuitatea

afacerii,

Operatorul va prezenta un plan

de

acţiune pentru

a îmbunătăţi

indicatorii financiari pentru perioada următoare. În cazul în care Operatorul nu reuşeşte să amelioreze
situația, Autoritatea delegantă .poate hotărî sa preia gestiunea Serviciilor pentru a le asigura
continuitatea.
4. Raportultehnic priveşte separat, pe de o parte apa potabilă și canalizarea, iar pe de altă parte
fiecare grup de Zone petiurbane din Aria
Delegării. Acest raport va cuprinde
următoarele elemente, cu detalii despre evoluţia lor în ultimele patru exerciţii financiare:
- numărul de utilizatori;

- volumele
facturate;
3

.

.

.

.

A

...

| mă

- numărul de branșarmente şi racorduri cu contor şi fără contor realizate în cursul exerciţiului

financiar, pentru fiecare tip şi diametru, pentru apă şi canalizare precum şi investiţiile în legătură cu
Branşamentele şi Racordurile noi, conform prevederilor art. 40.2 din Dispoziţiile Speciale — Partea

Comună;

- lungimearețelelor;

- rezultatul tehnic în ceeace priveşte producţia şi diferitele modalităţi de transport şi alimentare,
cu precizarea obiectivelor de îmbunătăţiri stabilite pentru următorul exerciţiu financiar şi a rezultatelor
pentru anul precedent;

- statisticile privind întreruperile în furnizareaserviciului şi timpul de așteptare;
- rata indicatorilor de performanţă estimată la sfârşitul exerciţiului financiar, conform
prevederilorart. 39.2 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.

5. Raportul de performanţă evidenţiază rezultatele gestiunii Utilizatorilor, gestiunii comerciale

şi productivităţii, conform criteriilor definite în art, 29, 30 şi 31 din Dispoziţiile Speciale — Partea

Comună.

6. Planul financiar pe cinci ani detaliază evoluţia preţurilor şi veniturilor, previziunile pentru

costurişi investiţii pe categorii de lucrări şi planul de finanțare, Acest plan este actualizat anualşi este
elaborat în scop informativ.

7. Refuzul Operatorului de a prezenta oricare dintre documentele menţionate în prezentul
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capitolla termenele prevăzute constituie o încălcare a contractului.
Articolul 45 — Revizuireala cinci ani
1 Înainte de încheierea perioadei de tranziţie şi a fiecărei perioade de cinci ani ce urmează
acesteia, Autoritatea delegantă verifică rezultatele Operatorului, conform prevederilor Titlului IV din
Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.
2.Părțile: se întâlnesc pentru a verifica starea Serviciilor , evaluează observaţiile rezultate din
controlul efectuat de Autoritatea delegantă, convin asupra eventualelor penalităţi şi elaborează de

comun acord modificările necesare la prezentul Contract de delegare, în special în ceea ce priveşte

preţurile şitarifele.
3 Autoritatea delegantă îi va transmite
Operatorului comentariile sale cel mai
târziu în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii documentului ce prezintă
verificarea. din cinci în cinci ani, Operatorul îi va răspunde Autorităţii delegante în termen de 30
(treizeci) zile calendaristice.
Articolul 46— Penalităţi Contractuale
|, Penalităţile prevăzute în Titlul

IV din Dispoziţiile Speciale

-—

Partea Comună sunt

impuse, dacă este cazul, Operatorului, fără a aduce atingere aplicării art. 58, 59 şi 60 de mai jos.
Operatorul este exonerat de plata penalităţilor contractuale, în cazurile prevăzute de arţ. 64 de mai jos

şi în art. 42 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună sau în sițuația în care încălcarea este direct

legată de factori care au justificat, din inițiativa Operatorului, o cerere de aplicare a art. 57 de mai
jos.
2.Penalităţile prevăzute la punctul 1 de mai sus sunt sume globale și pot fi cerute Operatorului:>în
imediat, În nici un caz Operatorul nu poate recurge la aceste plăți în scopul limitării răspunderii sale.
Penalitățile se aplică independent de eventualele dauneinterese,

3. Autoritatea delegantă răspunde pentru acţiunile nejustificate, care afectează furnizarea
Serviciilor Concesionate şi provoacă prejudicii, îndeosebi în ceea ce priveşte procedurile de aprobare

a preţurilorşi tarifelor și anexele propuse de Operator. În aceste cazuri Autoritatea delegantă va plăti
Operatorului daune interese, fără alte penalități.
:
TITLUL 1V- DISPOZIŢII FINALE
CAPITOLUL 1-DURATA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE
Articolul 47 — Data Intrării în Vigoare
Data
intrării
în
vigoare
delegare, respectiv data de 16.04.2014.

Notificarea

înregistrării

oficiale

este

a

data

contractului

semnării

de

către

Contractului

Autoritatea

de

delegantă

va
fi efectuată în termen de 10 (zece) zile de la data semnării şi trimisă Operatorului de către
Autoritatea delegantă.
Articolul 48 — Durata şi prelungirea

1 - Prezentul Contract de delegare este încheiat pe o perioada de 35 (treizecişi cinci) de ani
de la data semnării contractului de delegare. Sfârşitul acestei perioade marchează data de expirare
normală a prezentului Contract de delegare.
2 - Prezentul Contract de delegare poate fi prelungit pentru una sau mai multe perioade, ale

căror durate sunt stabilite prin act adițional la prezentul Contract de delegare, conform legislaţiei în

vigoare, Prelungirea se poate face cu condiţia ca durata maximăa contractului să nu depăşească 49 de
30

ani. Prelungirea va fi aprobată de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un act adiţional încheiat între Operatori
şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA.
3, Partea care propune prelungirea prezentului Contract de delegare trebuie să notifice celeilalte
Părţi intenţia sa cu cel puţin 3 (trei) ani înainte de expirarea duratei iniţiale a prezentului Contract

de delegare, sau
prelungire prealabilă.
4. Lipsa

unui

cu

cel

răspuns

puţin

din

cu

partea

1

(un) an

celeilalte

înainte de

Părți,

în

decurs

expirarea perioadei de
de

3

(trei)

luni

de la data notificării prevăzute la alineatul precedent, care să exprime intenţia sa de
prelungi prezentul Contract de delegare echivalează cu un refuz al prelungirii propuse.

a

Articolul 49 — Reînnoirea prezentului Contract de delegare
i, Dacă legislaţia în vigoare o permite, cu cel puţin 3 (trei) ani înainte de expirarea

Contractului de delegare iniţial, Operatorultrebuie să informeze Autoritatea delegantă despre intenţia

sa de a obţine sau nu reînnoirea prezentului Contract de delegare, prin scrisoare recomandată c
confirmare de primire sau prin scrisoare remisă prin curier cu dovadăde primire.
o

2, Autoritatea delegantă trebuie să-i comunice Operatorului răspunsul său cel mai târziu după 3
luni de la data primirii notificării despre cererea de reînnoire.

3, Lipsa notificării de către Operator sau lipsa răspunsului Autorităţii delegante privind

reînnoirea prezentului Contract de delegare în termenele prevăzute în alineatele precedente echivalează
cu un refuz de reînnoire,

CAPITOLUL, U —EXPIRAREA PREZENTULUI CONIRACT DE DELEGARE
Articolul 50 — Motive de expirare a Prezentului Contract de delegare
Prezentul Contract de: delegare expiră fie la data normală prevăzută în art. 48, fie înaintea
acesteia în cazurile prevăzute deart. 54, 57, 58, 59 sau 64 de mai jos.
Articolul 51 — Continuitatea Serviciilor
Indiferent de modul de expirare a prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă este
îndreptăţită, în cursul ultimelor 6 (şase) luni ale Contractului de Delegare, să ia toate măsurile necesa.__
pentru a asigura continuitatea Serviciilor şi, în special, toate măsurile utile în vederea facilitării
tranziției de la prezentul Contract de delegare la un nou sistem operaţional, fără ca prin aceasta
Operatorul să aibă dreptul la vreo indemnizaţie sau compensație.
Articolul 52 — Returnarea Bunurilor către Autoritatea delegantă
1. La data expirării prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă se substituie de

drept Operatorului în privința tuturor drepturilor sale în legătură cu Bunurile de Retur.

2. Laaceeaşi dată, Operatorultrebuie să înapoieze Autorităţii delegante toate Bunurile de Retur,

cu titlu gratuit, bine întreținute şi în stare de funcţionare în vederea îndeplinirii funcţiilor
corespunzătoare până la expirareadurateilor de viaţă tehnică.

3. Oricare ar fi motivul expirării prezentului Contract de delegare, provizioanele pentru

înlocuire înregistrate în bilanţul Operatorului constituie o datorie a Operatorului faţă de Autoritatea
delegantă,
4. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de delegare, deficitul potenţial al
investiţiilor contractuale legate de lucrările de înlocuire constituie o datorie a Operatorului faţă de
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Autoritatea delegantă.
5. Dacă este necesar, se va opera compensația între sumele pe care Părţile şi le datorează

reciproc, în temeiul prezentului Contract de delegare şi ca o consecință a expirării sale.

Articolul 53 — Luarea în primire a Bunurilor decătre Autoritaţea delegantă
1. La data expirării prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă poate (fără a fi

obligată să procedeze astfel) să își recupereze, integral sau în parte, Bunurile de Preluare, precum și

stocurile necesare gestiunii normale a Serviciilor , în schimbul unei compensaţii. În cazurile de
expirare prevăzute în art. 48 şi 49 de mai sus și 54 de mai jos, Autoritatea delegantă va notifica

operatorului intenţia sa de a răscumpăra bunurile de preluare cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de data

expirării și, în alte cazuri, la data expirării prezentului Contract de delegare.

2. Valoarea Bunurilor de Preluare este stabilită pe cale amiabilă de către părţi ori, în cazul în

care acest lucru nu este posibil, de un către un expert ales de părţi de comun acord. Dacă părţile nu
ajung la un acord în privinţa numiri expertului se vor aplica corespunzător prevederile art, 60 din
prezentul Contract.
3. Termenele şi condiţiile de plată sunt stabilite prin acordul părţilor, iar dacă nu se ajunge la

un astfel de acord plata vafi efectuată ia data returnării bunurilor, dar nu mai târziu de data expirării
prezentului Contract de delegare.
Articolul 54 — Răscumpărarea prezentului Contract de delegare

1. Autoritatea
delegantă are dreptul de a răscumpăra prezentul Contract de
: delegare. Răscumpărarea Contractului înseamnă încetarea acestuia înainte de termen, din inițiativa:
Autorităţii delegante, în schimbul unei indemnizaţii. Răscumpărarea poate avea loc numai atunci când
Autoritatea delegantă îi notifică Operatorului despre intenţia sa cu cel puţin 2 (doi) ani înainte de data
planificată pentru răscumpărare și aceasta notificare nu este făcută înainte de împlinirea a 5 (cinci) ani
de la Data Intrării în Vigoare.
2, În acest caz, fără a aduce atingere aplicării prevederilorart. 52 şi 53 de mai sus, părţile vor

încheia un contract special de răscumpărare a prezentului Contract de delegare, pentru a stabili
compensaţia datorată Operatorului, precum şi termenele şi condiţiile plăţii.
Această compensație vafi calculată prin însumarea următoarelor valori:
a) produsul dintre numărul de ani rămaşi de la data răscumpărării până la data normală de:

expirare

a

prezentului

Contract

de

delegare,

conform

art.

48.1

de

mai

sus

mediaprofitului net al Operatorului, rezultat după plata impozitelor, corespunzător ultimilor 5 ani.

și

b)o ajustare ce va ţine cont de variațiile profitului său; această ajustare, pozitivă în cazul unei

creşteri a profiturilor şi negativă în cazul unei scăderi, este egală, pentru prima rată anuală a
răscumpărării, cu jumătate din variația medie anuală a profiturilor pentru ultimii şapte ani financiari de
dinaintea noțificării de răscumpărare, pentru a doua rată anuală cu dublul acelei jumătăţi, pentru a treia

rată anuală cu triplui, pentru ratele rămase suma menţionată mai sus păstrându-se aceeaşi.

c) în cazul în care personalul nu este reangajat de către Autoritatea delegantă sau de viitorul
Operator, o sumă egală cudiferenţa dintre sumele plătite personalului disponibilizat, conform Codului

Muncii, şi provizioanele pentru pensionare înregistrate în contabilitatea Operatorului.

3, Dacă îşi exercită dreptul prevăzut la punctul 1 de mai sus, Autoritatea delegantă trebuie să se
substituie Operatorului în executarea contractelor încheiate, în condiții normale, pentru furnizarea
serviciilor . Cu toate acestea, aceste substituiri vor avea loc doar în ceea ce priveşte contractele

încheiate înainte de data notificării de răscumpărare şi pentru o durată care să nu depășească data

normală de expirare.

4. Dacă îşi exercită dreptul prevăzut la punctul 1 de mai sus, Autoritatea delegantă trebuie să

răscumpere stocurile la o valoare stabilită pe cale amiabilă sau de către un expert acceptat de
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ambele părţi.
Articolul 55_— Luarea în primire a bunurilor în cazul încetării înainte de termen a
prezentului Contract

În cazul încetării înainte de termen sau al răscumpărării prezentului Contract de delegare,

Operatorul se obligă să pună la dispoziţia Autorităţii delegante, în stare de funcţionare acceptabilă în
vederea îndeplinirii funcțiilor corespunzătoare până la expirarea duratei lor de viaţă tehnică, toate
Bunurile de Retur şi Bunurile de Preluare, fără a se aduce prin aceasta atingere aplicării, dacă e cazul,
art, 52 şi 53 de mai sus.

CAPITOLUL HI MODIFICAREA TERMENILORSICONDIȚIILOR
PREZENTULUI CONIRACIDE DELEGARE
Articolul

56 — Modificarea de comun acord

Autoritatea delegantă şi Operatorul pot, oricând, prin act adiţional la prezentul Contract ds
delegare, să modifice de comun acord prevederile prezentului Contract de delegare.
Articolul 57 — Modificarea datorată unei schimbări semnificative a condițiilor
Economice
1.În situaţia în care, independent de Operator şi de voința sa, prevederi
legale noi, constrângeri tehnice de orice natură sau, în general, evenimente grave şi neprevăzute,
datorate sau nu Autorităţii delegante, alterează echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor

şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de preţuri şi tarife
prevăzute în Titlul II al Dispoziţiilor Speciale — Partea Comună, părţile convin să renegocieze
termenii şi condiţiile Contractului de Delegare,în urima notificării scrise provenind dela oricare dintre

părţi, în scopul revenirii la echilibrul economico- financiar al furnizării Serviciilor. În acest caz, părţile
se angajează să-depună toate diligenţele pentru a ajunge la o înţelegere privind modificarea termenilor
prezentului Contract de delegare în termen de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute în alineatul
precedent. Acest termen poate fi prelungit cu încă 3 luni, o singură dată, la cererea oricăreia dintre

părţi.

_

2, În cazul unor schimbări semnificative ale condițiilor economice, astfel cum sunt acestea

definite la punctul ] de mai sus şi până la ajungereala înţelegerea prevăzută în la punctul 1 de mai sus,
Operatorul se angajează să ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura continuitatea Serviciilor
Delegate, fără a aduce atingere, corelativ obligaţiei de furnizare a mijloacelor adecvate, dreptului său la
o dreaptă compensație egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data notificării schimbării
condiţiilor economice şi data intrării în vigoare a modificării contractuale,
3. În cazul în care, după maximum 6 (şase) luni de la data notificării prevăzute la punctul 1 de

mai sus, schimbarea condiţiilor economice nu a fost remediată şi una dintre părți consideră că un acord
este improbabil, mai ales dacă Operatorul estimează că echilibrul financiar al furnizării Serviciilor

Concesionate este în mod iremediabil distrus, prezentul Contract de delegare poate înceta prin
notificarea scrisă trimisă de oricare dintre părţi cu cel puţin 30 (treizeci) zile calendaristice în

prealabil.

CAPITOLUL IV— MĂSURIADMINISTRATIVE ŞI PENALITĂȚI

Articolul 58 — Suspendareaîn cazulunei gestiuni externeaplicate de Autoritaţea
delegantă şi substituirea Operatorului

1, În cazul unor nerespectări frecvente sau unei neexecutări graveori a unei încălcări grave din
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partea

Operatorului

în

ceea

ce

privește

obligaţiile

ce-i

incumbă

conform prezentului

Contract de delegare, în special dacă ameninţă siguranța publică sau dacă Serviciile sunt furnizate doar
parţial, Autoritatea delegantă îl va soma. pe Operator printr-o notificare scrisă, care va arăta cu precizie

care sunt faptele ce-i sunt imputate, să remedieze această situaţie într-un termen fixat, care începe să
curgă din ziua primirii notificării şi care nu poate fi mai mare de 15 (cincisprezece) zile calendaristice,
cu excepția unorcircumstanțe excepționale.
2. Dacă la data expirării termenului fixat în somaţie, Operatorul nu şi-a
îndeplinit obligaţiile pe care nu le executase sau le executase necorespunzător, Autoritatea delegantă
sau oricare dintre Localitățile semnatare pentru teritoriul său respectiv poate, pe cheltuiala și pe riscul
Operatorului, sa recurgă la una dintre următoarele măsuri:

a) Să preia drepturile şi obligaţiile Operatorului legate de prezentul Contract de delegareprin

stabilirea unui control temporar al autorităților administrației publice locale, parțial sau integral, pe

răspunderea, cheltuiala şi riscul Operatorului, sau

b) Să îl înlocuiască pe acel Operator care nu şi-a respectat obligaţiile cu o altă societate, în

scopul de a remedia neexecutarea sau încălcarea ce a condus la notificare, până la restabilirea situaţiei
normale,

3. În cazul prevăzut la punctul 2 litera a) de mai sus, în timpul exercitării controlului extern

temporar al autorităţii administraţiei publice locale sau până la restabilirea situației normale, prezentul
Contract de delegare este suspendat,integral sau în parte.

4. În cazul înlocuirii Operatorului care nu și-a respectat obligaţiile contractuale, prezentul
Contract de delegare încetează conform art. 59 din prezențul Contract de delegare.
Articolul 59 — Încetarea Contractului de Delegare din vina Operatorului

1. În cazul unei neexecutări serioase şi nejustificate sau a unei încălcări grave din partea:
Operatorului în îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de
delegare şi, în special, într-unul din următoarele cazuri:
a) nerespectarea repetată sau prelungită a exigențelor tehnice
aplicabile în
furnizarea Serviciilor ;

b) nerespectarea normnelor de siguranţă impuse de lege privind pretsrae serviciilor de'alimentare

cu apă şi canalizare;
€) neglijarea sau întreruperea furnizării Serviciilor din vina Operatorului;

:

d) obstrucționarea voluntară a controlului exercitat de către Autoritatea delegantă;

€) refuzul de a se supune somațiilor Autorităţii delegante sau în cazul în care, în situaţia unui
litigiu, nu se ajunge la un acord ca rezultat al aplicării procedurii prevăzute în art. 63 de mai jos,
Autoritatea delegantă sau oricare dintre Localitățile semnatare îl obligă pe Operator, prin notificare
scrisă, în care se arată cu precizie faptele ce-i sunt imputate acestuia, să remedieze situaţia într-un
termen rezonabil, adaptat situației, care începe să curgădin ziua primirii notificării fără a putea fi mai
mare de 30 (treizeci) zile calendatistice, cu excepţia unor circumstanțe excepționale. Termenul de 30

(treizeci) de zile prevăzut mai sus poate fi redus la 10 (zece) zile calendaristice în cazul unei

neexecutări sau a unei încălcări grave care poate avea un impact imediat asupra siguranței
persoanelor sau a bunurilor afectate Serviciilor
sau care poate conduce la întreruperea furnizării
acestora.

2, Dacă, la data expirării termenului fixat Operatorului prin notificarea efectuată de către

Avioritatea delegantă, Operatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile pe care nu şi le executase sau le

încălease, Contractul
de delegare poate înceta printr-o a doua notificare transmisă de către
Autoritatea delegantă Operatorului, din vina şi pe cheltuiala și riscul acestuia din urmă,
3, Încetarea
Contractului
din
culpa
Operatorului
conduce
la
excluderea
definitivă

a Operatorului de la furnizarea Serviciilor, cu obligaţia pentru acesta de a suporta

consecințele financiare ale masurilor luate de Autoritatea delegantă pentru a asigura continuitatea
Serviciilor. În acest scop, Autoritatea delegantă va asigura furnizarea Serviciilor prin mijloace
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proprii.Într-un astfel de caz, Autoritatea delegantă, care

a

luat

locul

Operatorului,

poate

răscumpăra Bunurile Proprii ale Operatorului, la un preţ stabilit de comun acord sau de un expert.
4, În urma unei astfel de încetări a Contractului de Delegare, Părţile vor desemna, acționând
rezonabil, în termen de 10 (zece) zile dela data notificării încetării, un auditor independent în scopul
de a stabili o Sumă în caz de Încetare Înainte de Termen care să fie aplicabilă, După determinarea
sumei în caz de încetare înainte de termen, Autoritatea delegantă va plăti Operatorului sumaîn caz de
încetare înainte de termen aplicabilă, corespunzătoare culpei Operatorului, mai puțin suma care

reprezintă prejudicii reparate. Dacă Sumaîn caz de încetare înainte de termen este inferioară valorii
prejudiciilor reparate, Operatorulva plăti Autorităţii delegante diferenţa.
5. Părţile convin că din cauza caracterului de unicitate al delegării este dificilă determinarea cu
precizie a valorii prejudiciilor reale sau a pierderilor care ar puteafi suferite de Autoritatea delegantă
ca o consecinţă a încetării Contractului de Delegare din culpa Operatorului. De aceea înţeleg şi convin
că:

a)

Operatorul va suporta pierderile şi ptejudiciile datorate neîndeplinirii de către el a

b)

Suma prevăzută mai sus constituie o reparate a prejudiciului, nu o penalitate;

obligaţiilor ce-i încumbă;

-_

c)
asemenea plată reprezintă o estimare a justei despăgubiri pentru pierderile rezultate ale
unei astfel de încetări.

4. Dacă, la expirarea termenului impus Operatorului de oricare dintre localităţile semnatare,
Operatorul nu îndeplineşte obligaţiile specifice privind Serviciile de pe Aria de competenţă teritorială

a sa unde acesta nu a respectat obligaţiile sale, această Localitate este îndreptăţită să se retragă din

prezentul Contract de delegare printr-o notificare scrisă adresată Operatorului.Condiţiile
unei
asemenea
retrageri
vor
fi
convenite
împreună
cu
celelalte localităţi semnatare. În
urma unei astfel de retrageri, localitatea respectivă şi Operatorul vor desemna,

acţionând rezonabil în termen. de 10 (zece)zile de la data notificări retragerii, un auditor independent
în scopul de a stabili o sumă:în caz de încetare înainte de termen aplicabilă,
Articolul 60 — Alte cazuri de încetare a Contractului de Delegarea

1, Contractul
de delegare poate înceta imediat în cazul lichidării judiciare, reorganizării
judiciare cu sau fără autorizarea continuării activităţii, falimentîn ceeace-l priveşte pe Operator sz
legat de aceasta și în cazul unei schimbări în condiţiile de control alcapitalulii

său de către acţionari față de situaţia de la data semnării prezentului Contract de delegare, dacă acea
schimbare ar putea pune în pericol bunafurnizare a Serviciilor .

2. Contractul

de delegare poate înceta în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de

către Autoritatea delegantă, prin reziliere de către Operator, cu plata de despăgubiri în sarcina
Autorităţii delegante. Operatorul va avea dreptul (dar nu obligația) să rezilieze prezentul Contract
în caz de încălcare
importantă,
de
către Autoritatea
delegantă,
a oricăreia din
obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ
asupra drepturilor sau obligaţiilor Operatorului, în baza prezentului Contract. În cazul în care

Operatorul are dreptul să rezilieze prezentul Contract, se va aplica mutatis mutandis procedura
prevăzută la art. 59 punctele 1 şi 2,
Articolul 61-— Efectele încetării

1. La data încetării, din orice motiv, a Contractului de Delegare, Operatorul este obligat să

pună la dispoziţia Autorităţii delegante, la cererea acestuia, resursele integrate gestiunii şi furnizării

Serviciilor, îndeosebi personalul operaționalşi de control, precum şi toate bunurile necesare Serviciilor,

pentru întreaga perioada necesară implementării unui nou sistem operațional şi pentru cel puţin 1 (un)
an dela data încetării.
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2. Toate consecinţele financiare ale operaţiunilor necesare pentru a asigura continuitatea

Serviciilor în cursul perioadei în care este implementat un nou sistem operațional, vor fi bazate pe

condiţiile convenite, fără a aduce atingere aplicării, dacă este cazul, a art. 52, 53 şi 59 de mai sus.
CAPITOLUL VDIVERSE
Articolul 62 -— Legislaţia aplicabilă

1. Acest Contract de delegare este guvernat, executat şi interpretat în conformitate cu legea

română,

În cazul controverselor asupra termenilor şi definiţiilor din prezentul Contract de delegare,

Părţile vor folosi termenii şi definițiile folosite în legislaţia română; când nu exista un astfel de

echivalent, se va folosi sensul literal al termenilor şi definiţiilor specificate în prezentul Contract de
delegare.

Autoritatea delegantă și Operatorul convin că prezentul Contract de delegare trebuie executat în
conformitate cu toate standardele şi normele legale şi reglementare aplicabile, precum și cu standardele
descrise sau menţionate în Dispoziţiile Speciale.

Articolul, 63 — Soinţionarea disputelor şi litigiilor

Orice dispută între părți legată de prezentul Contract de delegare trebuie negociată în
conformitaţe cu termenii prezentului Contract de delegare, acordurilor internaționale şi legislaţiei
romane. Dacă nu se găseşte o soluție pe cale amiabilă, disputa va fi soluţionată în conformitate cu

reglemntările Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificările şi completările ,

ZX)

ulterioare.

Articolul

__64 — Forţa Majoră sau Faii du Prince

1, Penalităţile stabilite în art. 46, 58 şi 59 de mai sus și în Dispoziţiile Speciale nu se aplică

dacă motivul nerespectării sau neîndeplinirii este unuldintre următoarele:
2) forța majoră, care înseamnă un eveniment imprevizibil: şi insurniontabil, independent de
controlul Autorităţii delegante sau a Operatorului, şi în special situaţiile de război civil,:cataclisme
naturale.

b) Fait du Prince, care înseamnă luarea unei hotărâri unilaterale din partea Autorităţii:
delegante, imposibil de prevăzut la data semnării prezentului Contract de delegare și care face
executarea sa mai dificilă sau mai
costisitoare,
ducându-l
pe
Operator la
imposibilitatea de a asigura executareatuturor sau a unei părți importante din obligaţiile ce-i incumbă
conform prezentului Contract de delegare.

2, În cazul în care survine un eveniment precum cel descris la punctul | de mai sus,
Operatorultrebuie să ia toate măsurile pentru a asigura continuitatea serviciilor, pană la dispariţia
acelui eveniment şi revenirea la condiţii normale de furnizare. Apariţia unuiastfel de eveniment dă

dreptul Operatorului la o justă compensație, în cazul în care prejudiciul nuar fi compensat de aplicarea
art. 57 de mai sus.
3, Dacă problema persistă mai mult de 6 (şase) luni de la data apariţiei evenimentului, fiecare

dintre părţieste îndreptăţită să pună capăt prezentului Contract de delegare,prin notificare scrisă cu un

termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, fără a prejudicia aplicarea, dacă este cazul, art. 52 şi 53 de
mai sus, în caz de Forță Majoră, şi a art. 54 şi 57.4 de mai sus, în caz de Fait du Prince.
Articolul 65 — Integralitatea prezentului Contract

Prezentul Contract de delegare, inclusiv Dispoziţiile Speciale şi anexele sale, constituie întreaga
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bază contractuală
Operatorului.

de

delegare

a

gestiunii

serviciilorde

către

Autoritatea delegantă

Articolul 66 — Sediul
1. Pentru necesităţile prezentului Contract de delegare:
a)

Operatorul

judeţul Ialomiţa.

are

sediul

în Municipiul Slobozia, strada Vasile Alecsandri, nr. 14,

b) Autoritatea delegantă are sediul în Municipiul Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, judeţul

Ialomiţa.

Articolul 67 — Notificări

i. Orice notificare sau cerere în temeiul prezentului Contract de delegare trebuie făcută prin
scrisoare
recomandată cu confirmare de primire sau
înmânată prin curier cr .

confirmare de primire,
2. Notificările şi cererile stabilite la punctul 1 de mai sus sunt valide dacă sunt făcute la

adresele sediilor.

3.Orice notificare transmisă Autorităţii delegante în . temeiul

prezentului

Contract

de

delegare şi a prelungirii sau efectelor sale este validă dacăse face la următoarea adresă: ADI

PERIURBANĂ SLOBOZIA, Municipiul Slobozia, strada Episcopiei, nr. 1, județul Ialomiţa.
Autoritatea delegantă îl va informa pe Operator despre oriceschimbare a acestor detalii prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, trimisă cu 30 (treizeci)zile calendaristice înainte la adresa
sediului său, în atenţia conducătorului organului executiv.

Articolul 68 — Împărțirea responsabilităților de mediuîntre Autoritatea delegantă şi
Operator

1. Începândcu data intrării în vigoare, Operatorul va fi tăspunzător de orice încălcare a

prevederilor oricărei legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după data intrării

în vigoare.

2. Operatorul nu va putea fi făcut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate
Autorităţii delegante, cauzate anterior datei intrării în vigoare şi care au avutcarezultat o încălcare sat
nerespectare a prevederilororicărei dispoziţii legale privind mediulînconjurător. Autoritatea delegantă
se obligă să-l despăgubească pe operator pentru orice astfel de răspundere legată de mediul
înconjurător.
Articolul 69 — Înregistrarea şi diverse cheltuieli

Prezentul Contract de delegare, întocmit în 3 (trei) exemplare originale, vafi înregistrat de către

Operator. Cheltuielile, drepturile şi taxele care pot rezulta din elaborarea şi înregistrarea prezentului

Contract de delegare vorfi suportate de Operator.

CAPITOLUL VI —LISTA ANEXELOR
Articolul 70 — Documente anexate prezentului Contract

1. Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de delegare la Data Semnării

prezentului Contract:

a)

Dispoziţii Speciale — Partea Comună, Dispoziţii Speciale — Partea de Apă, Dispoziţii

Speciale — Partea de Canalizare şi anexele lor;
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b)

Caietul de sarcini;

c)
Lista bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciilorşi
sunt transmise spre folosinţă operatorului pe durata contractului;
d) Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciilor:

care

e)
Lista obligaţiilor de natură financiară transferate operatorului;
f)
Planul de Investiţii,
g)
Statuţul şi Actul constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ADI
PERIURBANĂ SLOBOZIA”;

h)

Anexa de Condiţii Specifice fiecărei Localităţi semnatare.

Prezentul contract este încheiatla data de/4b:047%9//în 3 exemplare originale.
Asociaţia de Dezvoltare Intere

Presedinte ALEXANDRU
Semnatura...,......,
Stampila

Pe: OUA,GA

I PERIURBANĂ SLOBOZIA

|

Operatorul S.C. URBAN SA.
Director general
CILIBEANU VALENTIN
Semnătura... nsnseeă
Ştampila.

AVIZAT

Consiliui Local Cosâmbești reprezentat prior |

Primar Popescu Bogdan
Semnatura, ceea nene even eee aranesau e
Ștampila
|

Consiliul Local Ciulniţa reprezentatprin: 7.
Primar Gheorghe Stelică

Semnatura. neeeeeiaa.
Stampila

Consiliul Local Mărculeşti

rezfatoaiă

Primar Ciriblan Romeo Sof | /
Semnatura... cs,

Ștampila

câhteia reprezentătptih-Primar Georgeta Ilie
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DIŞPOZITII SPECIALE — PARTEA COMUNĂ
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Prezentele Dispoziţii Speciale fac parte din Contractul de delegare şi privesc obligaţiile

si responsabilitățile Autorităţii delegante şi Operatorului în legătură cu serviciile publice de

alimentare cu apă şi de canalizare din Aglomeraţiile Urbane Asociate din :

Municipiul Siobozia, Comuna Cosâmbeşti. Comuna Ciulniţa. Comuna Mărculești și
Comuna Scînteia din Judeţul Ialomița

Acest document va fi aplicat în coroborare cu
-

Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare

-

Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă

-

Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare

Termenii utilizaţiîn aceste Dispoziţii Speciale sunt definiţi în cadrul Dispoziţiilor
Generale ale Contractului de Delegare

4l

TITLUL] — PRINCIPII OPERAŢIONALE
CAPITOLUL - PRINCIPII
Articolul 1] — Permanenţa şi continuitatea
1.1
Operatorul este obligat să implementeze toate prevederile necesare pentru a
asigurao furnizare continuă și constantă a serviciilor.

În acest scop, Operatorul se angajează să satisfacă din punct de vedere cantitativ şi
calitativ cererea utilizatorilor de servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, în limita

posibilităţilor tehnice,
1.2 În zonele unde serviciile au început să fie recent furnizate, precum și în zonele
izolate, Operatorul poate ca, în urma unei convenții exprese cu Autoritatea delegantă, să
stabilească un serviciu adaptat.

1.3, Serviciile pot fi suspendate temporar şi parţial în scopul de a proteja toate

lucrările definite în art. 6 şi 8 de mai jos sau de a executa lucrări de branşare/tacordare sau lucrări
în legătură cu echipamentele şi instalaţiile, care trebuie să fie scoase din funcțiune
Operatorul se angajează ca numărul și durata acelor operațiuni să fie
minime
şi
să limiteze suspendarea temporară și parţială a serviciilor strict la necesităţile
operaţionale. Asemenea operaţiuni vor fi executate în acele perioade și acele

momente

când întreruperile ar fi cel mai puţin susceptibile de a provoca neajunsuriutilizatorilor.

Operatorultrebuie, în prealabil, să-i informeze pe utilizatori despre datele şi perioadele
acestorîntreruperi, conform dispoziţiilor legaie în vigoare.
Atunci când împrejurări neaşteptate reclamă o ințervenție urgentă, Operatorului, în mod

excepţional, îi este permis să efectueze o intervenţie fără notificare prealabilă. Dacă este posibil,

Operatorul trebuie să-i informeze pe utilizatori şi, dacă este necesar, să transmită Autorităţii
delegante un raport asupra situaţiei.

Articolul 2 - Adaptabilitatea
2.1 Operatorul este obligat să recurgă la mijloacele rezonabile şi să ia toate măsurile
adecvate în scopul de a adapta echipamentele şi instalaţiile ce formează sistemele publice de
alimentare cu apă şi de canalizare la evoluţia standardelor şi tehnicilor şi, în general, să

îmbunătăţească fumizarea serviciilor către utilizatori.

2.2 De îndată ce este identificată o deficiență sau un risc în acest sens, Operatorul
trebuie să efectueze lucrările necesare în vederea menținerii funcţionării Serviciilor, cu o marjă de

siguranță suficientă.

2.3 Atunci când prevederi legale sau regulamențe noi impun modificarea
echipamentelor sau instalaţiilor existente, Operatorul trebuie ca, în termenele prevăzute în
dispoziţiile mai sus menţionate şi, în cazul imposibilității nerespectării acestora, într-un termen

rezonabil, să efectueze lucrările de punere în conformitate, potrivit Articolului 24.5 din

Dispoziţiile Speciale — Partea Comună. Operatorul va ţine la dispoziţia Autorităţii delegante

planul şi programele lucrărilor respective,
2,4 În cazul apariţiei uneisituaţii în care ar putea fi pusă în pericol siguranţa persoanelor
şi a bunurilor, Autoritatea delegantă poate da Operatoruluiinstrucțiuni pentru efectuarea lucrărilor
necesare, cu o programare în timp pe care o stabilește de comun acord cu Operatorul,
în
Situația în care Operatorul nu respectă aceste termene, Autoritatea delegantă poate

încredința aceste lucrări unui contractant ales de el, pe cheltuiala Operatorului.
2.5

Autoritatea delegantă şi Operatorul trebuie să colaboreze pentru studierea noilor
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prevederişi standarde, în scopul de a conveniîn ceea ce priveşte consecinţele financiare şi tehnice
specifice asupra furnizării Serviciilor, anterior implementării lor.
2.6 Prevederile prezentului articol nu împiedică punerea în aplicare a
modificării/ajustării preţurilor şi

tarifelor,

conform

prevederilor articolului 25

de mai jos

şi, dacă este necesar,ale articolului 57 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Dele garea, în
situația în care modificările necesare ar avea un irapact semnificativ asupra costurilor operaţionale
saucosturilor investiţiilor pentru Serviciile.

Articolul 3 — Egalitatea de tratament a Utilizatorilor
3.1

Operatorul este obligat să trateze cu strictă egalitate utilizatorii, mai alesîn ceea

3.2

Prin excepţie de la articolul 3.1 de mai sus, Operatorul poate oferi un tratament

ce priveşte condiţiile de furnizare şi de preţ pentru apa potabilă şi canalizare, în funcţie de
caracteristicile ofertei Operatorului şi ale nevoilor utilizatorilor, aceste nevoi fiind definite de
caracteristicile furnizării serviciilor,
diferențiat pentru aplicarea noilor prețuri şi tarife după data intrării în vigoare, conform

prevederilor Articolului 16 din Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă şi ale Articolului 12 din
Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare, dacă legislaţia în vigoare o permite.

CAPITOLUL II — ARIA DELEGĂRII
Articolul 4 — Definiţia Ariei delegării
4.1

Aria delegării este definită ca fiind totalitatea zonelor periurbane expres menţionate

4,2

Limitele ariei delegării includ zonele periurbane la data intrării în vigoare.

în anexa 1 (a) de mai jos pentru apa potabilă și anexa 1 (b) de mai jos pentru canalizare,

În toate situaţiile, Aria delegării include toate perimetrele existente de distribuţie a apei si

de colectare a apelor uzate, la data intrării în vigoare, astfel cum este definită în articolele 4 din

Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă, respectiv Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare.

4.3 Aria delegării poate fi extinsă la alte zone decât cele menționate mai sus, conform
prevederilor articolului 6.2 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare.

Articalul 5 — Evidenţe şi detalii tehnice
5.1

Pentru fiecare dintre Zonele Urbane menţionate în articolul 4.2 de mai sus,

Operatorul va întreprinde următoarele acţiuni:

a) să analizeze evidențele şi
informaţiile
tehnice existente deţinute de
Autoritate delegantă privind bunurile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare în fiecare zonă urbană;
b) să efectueze orice anchete și măsurători cerute pentru completarea acestor informații în
vederea furnizării detaliilor fizice şi tehnice complete privind toate echipamentele de apă şi
canalizare instalate, inclusiv structuri, construcţii, echipamente mecanice și electrice, precum şi

detalii privind lungimile, diametrele şi materialele din care sunt realizate rețelele de transport,
alimentare şi distribuţie a apei potabile sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricaţia,
capacitatea proiectată şi data instalării dacă aceste informaţii sunt disponibile, Aceste acţiuni vor

fi efectuate astfel încât să furnizeze informaţii corespunzătoare pentru registrul mijloacelorfixe şi
să permită exploatarea,întreţinerea şi înlocuirea acestora.
c)

să actualizeze Perimetrul de Distribuţie a Apei şi Perimetrul de Colectare a Apelor
4

Uzate aplicabile pentru Zana periurbană.
d)
dacă este cazul, să actualizeze valoarea raportului dintre nevoile de Servicii şi
densitatea populaţiei astfel cum rezultă aceasta din anchetele efectuate din cinci în cinci ani

menţionate în Articolul 37 de maijos,

TITLUL II — SISTEMUL DE LUCRĂRI
CAPITOLUL 1 — NATURA LUCRĂRILOR

Articolul 6 — Lucrările de Întreţinere şi Modernizare
6.1 Lucrările
de
Întreţinere
Standard
sunt
constituite
din
totalitatea
acțiunilor/lucrărilor necesare în vederea întreţinerii echipamentelor sau instalațiilor
în stare de bună funcţionare având în vedere optimizarea duratei lor de viaţă, astfel încât,
mai ales, aceasta să nu fie în nici un caz inferioară duratelor de viaţă tehnice prevăzute în anexa3
a Dispoziţiilor Speciale — Partea de Apă şi în anexa 3 a Dispoziţiilor Speciale - Partea de
Canalizare.

6.2

Lucrările de întreţinere planificate efectuate asupra unor bunuri se referă la lucrări

care nu duc la o creştere a valorii acestora sau la o prelungire a duratei lor de viaţă, dar sunt

suficient de importante pentru a justifica o prelungire peste termen a cheltuielilor aferente,

Procedurile contabile pentru lucrările de întreținere planificate sunt stabilite în conformitate cu
regulile contabile şi cu prevederile fiscale aplicabile.
6.3 Lucrările de modernizare se referă la orice lucrări semnificative care duc la o
creştere a valorii sau la o prelungire a duraiei normale de viață operaţionale a unui bun peste
termenul
planificat
pentru
reînnoire
sau
înlocuire.
Lucrările
de
Modemizare se amortizează conform regulilor contabile şi prevederilor fiscale aplicabile.

Articolul 7 — Lucrări de Înlocuire
7.1 Lucrările de înlocuire constau în totalitatea lucrărilor care sunt necesare datorită
înlocuirii complete sau parţiale a bunurilor de retur care pot fi reînnoite.
7.2 Operatorul este obligat să efectueze lucrările de înlocuire asupra bunurilor de retur
care potfi reînnoite la termenul prevăzut,în principiu conformplanului stabilit conform duratelor
tehnice deviaţă înregistrate în registrul mijloacelor fixe,
7.3 Operatorul
poate
devansa sau
amâna
lucrările
de
înlocuire
care
specificate în registrul mijloacelor fixe, astfel încâi bunurile de retur aferente să fie
sunt
întreţinute în condiţii de lucru corespunzătoare.

Articolul 8 — Lucrări de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare)
8,1

Lucrările de extindere constau în lucrări privind un nou echipament sau o nouă

instalaţie, care nu se efectuează în vederea reînnoirii unui echipamentsau unei instalaţii existente.

Îndeosebi, extinderea fie a perimetrului de distribuţie a apei, fie a perimetrului de
colectare a apei uzate constituie lucrări de extindere.
9.2 Lucrările de consolidare (Reabilitare) sunt acele lucrări care modifică un
echipament sau o instalaţie existente, în vederea creşterii capacităţii sale tehnice.
8.3 Acea parte a lucrărilor, în privinţa cărora reînnoirea are ca rezultat creșterea
capacității bunuluireînnoit, se consideră că sunt lucrări de consolidare (Reabilitare), În cazul în
care aceste lucrări nu pot fi identificate din punct de vedere fizic cu echipamentul sau instalaţia
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principală,

este

creat

un

nou

mijloc

fix,

de

îndată

ce

costul

lucrărilor

de

înlocuire depăşeşte jumătate (50%) din valoarea de înlocuire a bunului. Dacă lucrările pot fi
identificate din punct de vedere fizic, atunci ele fac obiectul unei amortizări specifice,

CAPITOLUL II — FINANŢAREA LUCRĂRILOR

Articolul 9 — Principiul General
9.1.

Toate lucrările definite în Articolele Capitolului I de mai sus sunt efectuate de

Opetator. Acestea sunt finanțate de Operator sau, în mod excepțional, de utilizator în acele

situaţii prevăzute în Articolul 10 de maijos.
luând

9,2,

în

Serviciilor.

Operatorul

este

liber

considerare necesitatea
Operatorul

toate cazurile în

care

să

definească

echilibrului

rămâne răspunzător

Contractul

pentru

metoda

economic

sa

şi

împrumuturile

de

finanţare,

financiar

contractate,

de delegare expiră, încetează sau este răscumpărat.

al

în

9.3 Investiţii și Finanţare
9.3.1 Implementarea şi planificarea investiţiilor

Autoritatea
delegantă şi Operatorul
vor colabora pentru a-şi
îndeplini
obligaţiile rezultate din contractele și acordurile referitoare la finanțarea și implementarea
investiţiilor în desfașurare sau identificate, planificate sau executate la data de începere a

Contractului: indiferent

de

drepturile

şi

obligaţiile

părţilor

definite

în

Contract

cu
referire
la
politici, strategii,
planificarea şi implementarea investiţiei, părțile vor
colabora la pregătirea planurilor de investiţii ca reprezentând parte integrantă din master-planning

şi planificarea afacerii conform principiilor ilustrate mai jos:
1)
Obiectivele investiţiei vor fi ințelese ca fiind urinătoarele, acest lucru fiind de

identificat în timpul procesului de planificare și din rezultatele planurilor de investiţii:
a)
menţinerea
pe
termen
lung
a
durabilității
capitalului
de
prin reînnoirea şi înlocuirea activelor;
b) îmbunătăţirea calităţii serviciilor către consumatorii deja existenţi;
c)
extindereaserviciilorcătre consumatori suplimentari;
d)
imbunătăţirea eficienţei operaţiunilor;
e)

imbunătăţirea

naţionale şi internaţionale.

mediului

înconjurător,

în

conformitate

cu

bază,

directivele

2)
Operatorul are obligaţia ca la proiectarea, achiziţia şi supervizarea Iuerărilor de
investiţii să se respecte toate prevederile specifice în vigoare. Se va urmări utilizarea celor mai
performante tehnologii, în condiţii optime de cost calitate..

9.3.2 Finanțarea şi cofinanțarea investițiilor
Indiferent de drepturile specifice și obligaţiile părţilor, aşa cum sunt ele definite în
prezentul Contract, şi a organizării fondului L.1.D,, părţile voravea ca obiectiv general dezvoltarea
capacităţii financiare a Operatorului, în scopul rambursării datoriilor şi identificării surselor din
care se poate atrage capital comercial pentru investiţii.

9.3.3 Împărţireainvestiţiilor

Împărțirea viitoarelor investiţii între unităţiile administrativ teritoriale delegante se va
face pe baza următoarelor principii generale (în ordineapriorități):
a)Conform perioadelor de tranzitie pentru conformarea cu Directivele Uniunii Europene;

c)Contorm strategici de eficientizare a operarii propusă de operator în planul de afaceri;

d)Conform planurilor de dezvoltareale fiecărei unităţi administrativ teritoriale şi proportional cu
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participarea la finanţare.

Articolul 10 — Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare)
Finanțate de Utilizatori

Părţile precizează că dispoziţiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care

prevederile legale aplicabile o vor permite.
10.1

Lucrări în Perimetrele de Distribuţie a Apeişi de Colectare a Apelor Uzate

1.În interiorul ariilor de distribuţie a apei şi de colectare a apelor uzate lucrările de
extindere trebuie executate de Operator pe cheltuiala sa. Acestea sunt finanțate de utilizatori

pentru acele

porţiuni de lucrări care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 9.4 din

Dispoziţiile speciale — Partea de Apă şi în articolul 8.4 din Dispoziţiile special — Partea de
canalizare,

2.Toate lucrările de consolidare (Reabilitare) care sunt justificate de lucrările de extindere
prevăzute în articolul 10.1 sunt în sarcina Operatorului.
10.2 Finanţarea Lucrărilor de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara

Ariilor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apelor Uzate

| În afaraariilor de distribuţie a apeiși de colectare a apelor uzate, lucrările de extindere
sau de consolidare (Reabilitare) sunt efectuate de către Operator în cadrul limitelor stabilite în
articolul 9.5 din Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă și în articolul 8.5 din Dispoziţiile

Speciale — Partea de Canalizare.

2.Toate lucrările de extindere sau de consolidare (Reabilitare) în afaraariilor de distribuţie
a apeişi de colectare a apelor uzate sunt plătibile în avans de către utilizatori.
11.3

Condiţiile de Rambursare a Utilizatorilor pentru Lucrările de Extindere

Unutilizator nou poate fi branşat/racordat la o prelungire finanțată deja de unul sau mai

mulţiutilizatori doar dacă, în prealabil, rambursează acestor utilizațori o sumă proporțională cu

debitul de apă potabilă sau de apă uzată pe care contractează să o utilizeze, conform cotei-părți
utilizate din echipamente şi instalaţii, Calculul acestei sume trebuie să țină cont de sumatotală a
cheltuielilor pentru prima branșare/racordare, care au fost suportate de utilizatorii anterior
menţionaţi, din care se scade o şaizecime (1/60) pentrufiecare lună scursă de la data punerii în

funcţiunea prelungirii,
Articolul

industrială

IM

—

sau rezidenţială

Zonele

de

dezvoltare

armonizată

Părţile precizează că dispoziţiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care
prevederile legale aplicabile o vor permite,
11,1

Anterior dezvoltării oricărei noi zone de dezvoltare armonizată pentru care este

necesară o cerere din parteaa cel puţin 100 locuitori, părţile convin să lucreze împreunăcel puţin
1 (un) an înainte de începutul prevăzut pentru furnizarea noilorservicii, în scopul de a permite
integrarea acestor noi zone în Perimetrele de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apelor Uzate,
conform unuiplan stabilit prin acordul părţilor,

11.2 În

urma discuţiilor prevăzute în

articolul

IL.1 de mai

sus,

orice zonă de

dezvoltare armonizată industrială sau rezidenţială, care s-ar afla situată în interiorul sau în afara
Perimetrelor de Distribuţie a Apei sau de Colectare a Apelor Uzate, îl obligă pe dezvoltatorul
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imobiliar, care iniţiază o asemenea dezvoltare, să acorde un avans Operatorului, care să acopere

costurile pentru branșarea/racordarea noii zone şi pentru dezvoltarea rețelelor din cadrul zonei
până la nivelul Branşatmentelor/Racordurilor Utilizatorilor cu care sunt conectaţi.
11.3

Operatorul şi dezvoltatorul imobiliar vor elabora un contract de pre-finanţare a

lucrărilor. Operatorul va rambursa dezvoltatorului imobiliar cheltuielile sale la data când sunt
puse în funcţiune Branşamentele/Racordurile noilor Utilizatori, proporțional cu capacităţile
puse în funcțiune, în funcţie de capacitatea integrală planificată și pentru o perioadă ce nu poate
depăși 8 (opt) ani.
11.4
Dacă este necesar, persoanele private menţionate în articolul 11.2 de mai sus,
acționând în numele lor sau în numele viitorilor Utilizatori, trebuie să pună la dispoziția
Operatorului, cu titlu gratuit, ia alegerea lor, fie terenul necesar instalării echipamentului de
distribuţie şi lucrărilor, fie mijloacele corespunzătoare tuturor exigențelor pentru instalarea și
folosirea acestor echipamente şi lucrări. Operatorul poate folosi, cu titlu gratuit, echipamentele și
instalaţiile astfel construite, mai ales în scopul de a alimenta reţeaua de distribuţie.

CAPITOLULIII — EXECUTAREA ŞI CONTROLUL LUCRĂRILOR
Articolul 12 — Reguli general aplicabile executării lucrărilor
12.1. În ceea ce priveşte efectuarea tucrărilor menţionate în prezentul titlu, Operatorul

este obligat să respecte prevederile legale, îndeosebi acelea care reglementează domeniul public,
construcţiile şi planurile de urbanism, drumurile publice şi standardele tehnice în utilizarea

materialelor şi tehnologiilor,

,

12,2. În toate situaţiile, oricare ar fi termenele şi condiţiile de efectuare a lucrărilor,
materialele şi echipamentele care sunt prevăzute a fi incorporate în Bunurile de Retur trebuie să

fie alese şi folosite în conformitate cu nivelul de dezvoltare al tehnicii și cu standardele în
vigoare.

Articolul 13 — Achiziţiile de lucrărişi executarea lucrărilor
13,1
Operatorul organizeazăachiziţiile şi execută lucrările prevăzute în prezentul titlu,
conform legii şi procedurilor sale interne pentru achiziţii şi executare a lucrărilor.
13.2

În funcţie de natura lucrărilor şi de condiţiile specifice ale achiziţiilor, procedurile

interne pentru achiziţii și executare de lucrări vor specifica, în particular, obligaţia Operatorului:
a) să aplice proceduri concurențiale conform principiului transparenţei;

b) să informeze Autoritatea delegantă despre termenele şi condiţiile achiziţiilor de

lucrări şi despre costurile acestora;

13.3 Operatorul este obligat să comunice Autorităţii delegante procedurile sale
interne de achiziţii publice şi executare de lucrări în termen de 6 (șase) luni de la Data Intrării în

Vigoare a prezentului contract. Operatorultrebuie să informeze Autoritatea delepantă cu precizie
despre orice modificare adusă acestor proceduri, în raportul său anual sau printr-un act adiţional
la raport.

13.4

Înainte de semnarea oricărui contract în legătură cu un Bun de Retur şi a cărui

valoare depăşeşte 0,5% (zero virgulă cinci la sută) din cifra de afaceri a anului precedent,
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Operatorul ya comunica proiectul de contract Autorităţii delegante, în scop informativ,
13,5

La finalizarea

oricărei

lucrări

referitoare la Bunurile de Retur,

Operatorul

trebuie să elaboreze și să semneze o declarație de conformitate prin
care să declare
integrareaacestor bunuri în domeniul public al Localităţii şi afectarea acestor bunuri Serviciilor,
Atunci când lucrările au fost executate ca urmare a unei oferte de achiziţii, după cum se prevede
în articolul 13.2 c) de mai sus, declaraţia este de asemeneaverificată de Autoritate delegantă, în
scop informativ. Declaraţia nu poate
fi folosită de
Operator pentrua limita sau

exonera în execularea obligaţiilor pe sine sau pe coniractanţi, în ceea ce priveşte studiile,

proiectarea, realizarea şi recepţia lucrărilor.

13.6
Ca urmare a afectării pentru Serviciile a echipamentelor și instalaţiilor astfel
executate, Operatorul nu va putea sub nicio formă să recurgă la caracteristicile şi situația acestot
echipamente şiinstalaţii pentru a evita îndeplinirea obligaţiilor ce-i incumbă potrivit prezentului
Contract de Delegarea, fără a se aduce atingere dreptului său de acţiona împotriva contractanţilor
şi furnizorilor, conform legislaţiei şi reglementărilor aplicabile.

Articolul
14
— Informarea Autorităţii
Iucrărilor efectuate asupra Bunurilor de Retur

delegante

în

cursul

14.1
Lainiţiativa sa, Autoritatea delegantă controlează studiile legate de lucrările ce
urmează a fi executate asupra Bunurilor de Retur, precum și executarea acestor hicrări. În acest
scop, Operatorul informează Autoritatea delegantă asupra luctărilor pe care le execută sau le-a
executat asupra Bunurilor de Retur şi pune la dispoziţia acesteia, îndeosebi, studiile preliminare,
documentele ţehnice și financiare, inclusiv procesele verbale ale întâlnirilor de la șantierele unde
se executălucrările şi evidenţele contabile detaliate periodice.
14.2 Autoritatea delegantă are dreptul de acces la şantierele Operatorului,
cu condiţia ca vizitele să fie efectuate împreună cu un reprezentant al Operatorului, să respecte
toate regulile de securitate a personalului şi de proiecţie: a instalaţiilor şi să nu producă tulburări
exagerate Operatorului. Ori de câte ori consideră necesar, Autoritatea delepantă va fi prezent la
recepţia provizorie şi/sau finală a echipamentelor şi lucrărilor, Operatorul este obligat să
informeze Autoritatea delegantă despre datele recepţiei echipamentelor și lucrărilor menţionate

mai sus, într-un termen suficient ca să permită organizareavizitelor.

14,3

Când, cu ocazia vreunei inspecții, Autoritatea delegantă descoperă lipsuri sau

defecţiuni care pot afecta furnizarea Serviciilor, el trebuie să-i notifice Operatorului acest aspect
în termen de cel mult 7 (şapte) zile calendaristice de la data descoperirii.

Articolul 15 — Neexecutarea de către Operator a lucrărilor în termen
15.1
În cazul unei neexecutări de către Operator a uneia dintre lucrările definite în
prezentultitlu, în termen, care are drept rezultat o întrerupere de durată a tuturor sau a unei părţi
dintre Serviciile, Autoritatea delegantă poate să execute lucrările necesare, fără îndeplinirea altor

formalităţi, pe cheltuiala şi pe riscul Operatorului, în scopul asigurării funcţionării
corespunzătoare a Serviciilor, într-un termen rezonabil din punct de vedere tehnic şi după o
notificarecare nu s-a soldat cu niciun rezultat.

15,2
Aceeaşi procedură poate fi aplicată în cazul unui defect sau a unei deficiențe în
refacerea drumurilor publice sau private şi a lucrărilor conexe, în limita lărgimii şanțurilor şi cu
respectarea regulilor aplicabile. Într-o asemenea situaţie, termenul de notificare este de 7 (şapte)
zile lucrătoare,
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CAPITOLUL 1V — RESPECTAREA DREPTURILOR DE TRECERE
Articolul 16 — Definiţia dreptului de trecere
16.1
În temeiul dreptului de trecere şi cu respectarea siguranței și confortului
persoanelorfizice, Operatorul este îndreptăţit;

a) să instaleze suporturi permanente sau ancorări pentru conducte de suprafață, fie în

exteriorul pereţilor care sunt situaţi în lungul drumurilor publice, fie pe acoperișurile sauterasele

clădirilor, cu condiţia ca accesuldin exteriorla acestea să fie posibil și să fie respectate normelor

de urbanism şi de întreținere a drumurilor,
b) să aibă conductecatresă treacă pe deasupraori sub terenuri private;
c) să
instaleze
conducte
subterane permanente pentru apă potabilă și
canalizare sau suporturi pentru conducte aeriene peterenuri private fără construcții care nu sunt
îngrădite cu pereţisau alte îngrădiri echivalente;

O notificare va fi trimisă părților interesate cu cel puţin 1 (0) lună înainte de începerea

lucrărilor,

16.2 Dreptul de trecere nu conducela nicio deposedare. Cu toate acestea el este însoțit de
un drept de acces şi de întreţinerea instalaţiilor. Montarea de suporturi pe ziduri nu poate aduce

ațingere dreptului proprietarului de a demola, repara sau înălța. Existenţa conductelor sau

suporturilor pe unteren deschis, fără construcţii, nu aduce atingere dreptului proprietarului de a
îngrădi sau de a construi pe terenul său. Cu 6 (șase) luni înainte de efectuarea lucrărilor de
demolare, reparaţii, înălţare, îngrădire sau construcție, proprietarul este obligat să-l informeze pe
Operator, cu notificare de primire, lucrările în legătură cu reţeaua fiind plătite de Operator.

Articolul 17 — Exercitarea drepturilor de trecere
17.1 Un proiect care să detalieze planul conductelor de apă şi canalizare va fi elaborat
de Operator. Acesta va fi aprobat de departamentele competente din cadrul Autorităţii delegante,
după consultarea autorităților implicate.

17.2
Ulterior notificării părţilor interesate despre lucrările planificate, o anchetă va fi
deschisă pecăi oficiale, a cărei durată vafi de 14 (paisprezece) zile lucrătoare, Funcţionarul numit

de departamentul competent din cadrul Autorităţii delegante va strânge informaţiile şi va elabora
un raport.

17.3 Anchetaeste condusă de serviciile competente din cadrul Autorităţii delegante la
cererea Operatorului. Printre documentele anchetei se vor număra un plan topografic care să
detalieze toate proprietățile sau terenurile afectate de drepturile de trecere, cu menţionarea

numelor părților interesate, ale proprietarilor, ale operatorilorterenurilor sau posesorilorlegali şi
vor furniza informaţii despre starea actuală, despre natura şi întinderea a drepturilor de trecere
care vorfi instituite.

17.4

Raportul se înaintează Operatorului în vederea unor eventuale modificări ale

planului reţelelor. În cel de-al doilea caz, dacă sunt afectate şi alte proprietăţi, se desfăşoară o
nouă anchetă. Dacă aceasta din urmă eşuează, procedura de expropriere se aplică pentru primul
plan.

17.5 Aprobarea planului dă naștere drepturilor de trecere care vor fi înregistrate în
Cartea Funoiară.
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17.6

Lucrările menţionate în prezentul titlu se prezumă că au fost executate în trecut și

că vor fi executate în viitor în condiţii care să le permită să suporte, fără vreun prejudiciu, toate:

consecințele normalei repartizări a drumurilor publice şi, dacă este cazul, ale folosinţei proprietăţii

private, astfel cumeste definită, dacă este necesar, de convențiile asupra dreptului de trecere, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

de

Articolul
18 — Despăgubirile
drepturile de trecere

pentru

prejudiciile

provocate

În cazul în care studiile privind modalităţile de dezvoltare sau întreţinerea instalaţiilor, ce

duc la o modificare a situației existente, includ (i) o preluare permanentă a construcțiilor sau
terenurilor afectate ori (ii) o scădere a capacităţii lor de a fi utilizate eficient şi provoacă un
prejudiciu direct, cert şi actual, părțile interesate sunt îndreptățite să primească o
despăgubire, Despăgubirea va fi plătită de către Autoritate delegantă în şituaţia prevăzută la
În situaţia în care părțile nu ajung la o
lit, (Î) şi de Operator în situaţia prevăzută la lit, (îi),
înţelegere, despăgubirea vafi stabilită de instanța judecătorească competentă,

Articolul 19 — Folosinţa drumurilor publice şi private
19.1
În legătură cu furnizarea Serviciilor, Operatorul are numai dreptul de a executa
lucrările definite în prezentul titlu, fie că se află la suprafaţa sauîn subteranul drumurilor publice
sau instalaţiilor legate de acestea, fără a prejudicia aplicarea, dacă este cazul, a articolului 28.5
din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare.
9.2
Execuţia lucrărilor de către Operator pe drumurile publice este condiţionată de
acordarea autorizaţiilor necesare, pe care acesta trebuie să le solicite, pe răspunderea sa,
19.3
Operatorul este obligat să restabilească comunicațiile şi traficul, în cazul în care
acestea sunt întrerupte, diminuate sauperturbate pentru a permite execuiarea lucrărilor definite în

prezentul capitol, cu excepția situaţiei în care o dispensă în acest sens este prevăzută de

Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă sau Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare.
19.4. Oricine

execută

lucrări

pe

drumurile

publice

este

obligat

să

aducă

la starea iniţială conductele şi lucrările aferente acestora (de exemplu aducerea. la adâncimea
de pozarea conductei şi aducerea la cota drumului a tuturor lucrărilor conform cotei drumului
anterior).

Articolul 20 — Protecţia Mediului
20.1 Operatorul este obligat să respecte legislaţia aplicabilă privind protecţia siturilor și a
mediului. Pe cheltuiala sa va trebui să ia măsurile necesare în vederea restaurării şi reabilitării
siturilor și terenurilor unde lucrările şi echipamentele pe care le utilizează au un impact asupra
mediuluicare reprezintă o încălcare a prevederilor mai sus menţionate.

20.2Operatorul este obligat să menţină gradul poluării de orice natură la un nivel minim
care poatefi atins în mod rezonabil, îndeosebi cea legată de depunerile de nămolși emisiile de

gaze. În orice caz, această poluare trebuie să se încadreze în limitele fixate de legislaţia aplicabilă
sau, în lipsa acestora în recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).
20.3
În cazul în care echipamente sau lucrări sunt distruse sau scoase din funcţiune,
Operatorul va lua măsurile necesare pentru reducerea şi remedierea impactului potenţial ce
rezultă din acestea asupra siturilor sau terenurilor, conform normelor legale și reglementare
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aplicabile.
CAPITOLUL V — EVALUAREA LUCRĂRILOR

Articolul 21 — Evaluarea lucrărilor referitoare la Bunurile de Retur
21,1

Lucrările executate de către Operator în aplicarea articolului 9.1, 9.2 de mai sus

sunt evaluate la valoarea lor de piaţă sau de execuţie,în scopul evaluării patrimoniului Autorităţii
delegante.
21.2 Laucrările executate de Operator asupra Bunurilor de Retur, fără a recurge la o
procedură concurenţială, sunt evaluate după cum urmează, în scopul evaluării patrimoniului

Autorităţii delegante:

a) pentru
furnizarea
de
materiale
şi
echipamente,
conform
datelor
din
contabilitatea analitică;
b) pentru Branşamente/Racorduri, în conformitate cu lista de prețuri unitare cuprinsă în anexa 2
din Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă şi anexa 2 din Dispoziţiile Speciale - Partea
de
Canalizare
fie, în lipsa unei
liste de prețuri,
conform unei
cotaţii
sau

urmărind datele din contabilitatea analitică privind costurile din trecut.
21.3

În cazul executării lucrărilor pe baza unei cotaţii sau datelor din contabilitate,

Operatorul va punela dispoziţia Autorităţii delegantetoate informaţiile necesare evaluării.

Articolul 22 — Facturarea Lucrărilorfinanţate de Utilizatori
22.1. Lucrările de
branșare/racordare, precum şi Lucrările de Extindere sau
Consolidare (Reabilitare), finanţate de Utilizatori în condiţiile legii şi executate de Operator, sunt

facturate Utilizatorilorfie conform unei liste de prețuri unitare, fie pe bazaunei cotaţii,

22.2. În cazul în care prețul unui echipament specific nu ar fi inclus pe o listă de preţuri,

facturareatrebuie făcută conform unei cotaţii.

TITLUL III — SISTEMUL DE PREŢURI SI TARIFE
Articolul 23 - Preţurile şi Tarifele
23.1

Operatorul este obligat să furnizeze Uitilizatorilor servicii de alimentare cu apă

potabilă şi de canalizare, practicând preţuri şi tarife aprobate conform prevederilor legal

aplicabile, La fundamentarea preţurilor şitarifelor se va lua în considerare şi o cotă de dezvoltare
stabilită conform prevederilor legale aplicabile.

Listele de preţuri şitarife aplicabile de Operator la data intrării în vigoare a prezentului
Contract sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliilor locale ale unităților administrativ teritoriale

membre ale ADI PERIURBANA SLOBOZIA şi anexatela prezentul contract.
23.2 Preţurile şi tarifele pot fi modificate și/sau ajustate de Operator în
conformitate
cu legislaţia în materie, Orice preţ sau tarif nou se aplică contractelor de
branșare/racordare şi utilizare a. serviciilor în vigoare, fără posibilitatea de a avea vreun efect
retroactiv.

Articolul 24 — Modificarea /Ajustarea Preţurilor şi Tarifelor
24.1

In fiecare an Operatorul va supune Autorităţii delegante spre aprobare un plan

financiar actualizat

pe ani

şi

preţurile/tarifele
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serviciului.

Orice

modificare

a

preţului sautarifului față de previziunile anterioare trebuie justificată.
Variaţiile
costurilor de producţie, cum ar fi costul energiei brute,al electricităţii, impozitele potfi folosite

în vederea modificării/ajustării prețurilor şi tarifelor. Cu toate acestea lipsa performanței în
gestiunea
operaţiilor
nu
va
îi
acceptată
ca
justificare
pentru

modificarea/ajustarea prețurilor şi tarifelor. Pe de altă parte, creşterea eficienţei
este considerată ca o performanță internă a Operatorului şi prin urmare nu poate fi utilizată

pentru a obţine o scădere a nivelurilor preţurilor și tarifelor. Un
va evalua eficienţa gestiunii Serviciilor pe baza reglementărilor aprobate.

24.2

materie,

Preţurile sau tarifele vor fi modificate/ajustaie în

auditor

conformitate

autorizat

cu legislaţia în

24.3 Cu cel puţin 30 (treizeci) de zile lucrătoareînainte de data intrării în vigoare a noilor
preţuri/tarife
rezultând
din
modificarea/ajustarea
anuală,
Operatorul
informează
Autoritatea
delegantă
despre
aceasta
şi
prezintă
dovada
cererii
pentru
modificarea/ajustarea preţului/tarifului.
24,4 Se reamintește în mod expres că modificarea/ajustarea preţurilor și tarifelor permisă
Operatorului de prezentularticoltrebuie aplicată conform principiului egalității Utilizatorilor.
24.5 În situaţiile în care aplicarea obligatorie a unor prevederi legale saureglementare
noi sau mijloace de producție noi sau utilizarea de noi surse de energie conducla o variaţie
semnificativă a costurilor operaţionale ale Operatorului, care nu sunt luate în calcul de condiţiile
de modificare/ajustare precizate în articolele 25 şi 27.1 de mai jos, Operatorul și Autoritatea
delegantă vor colabora în scopul de a evalua și de a conveni asupra unui amendament la

modificarea/ajustarea preţurilor şitarifelor,

Articolul 25 — Revizuirea la cinci ani
25,1

La fiecare 5 (cinci) ani, la datele prevăzuteîn articolul 45 al Dispoziţiilor Generale

ale Contractului de Delegare, Părţile vor colabora în vederea negocierii, dacă este necesar, a

structurii preţurilor şi tarifelor, a nivelurilor preţurilor și tarifelor sau a condiţiilor de modificare
şi/sau ajustare a preţurilor şi tarifelor, fără a aduce atingere aplicării, atunci când este cazul, a

articolului 57 din Dispoziţiile Generaleale Contractului de Delegare.
23.2

În cazul unui acord asupra modificărilor potenţiale ale sistemului de prețuri şi

tarife ce rezultă

din

revizuirea

la

cinci

ani,

modificările

fac

obiectul

unui

la Dispoziţiile Speciale. În lipsa acordului, preţurile şi tarifele, precum și

adiţional
act
regulile referitoare
la preţuri şitarife vor continua să se aplice.

TITLUL IV — CALITATEA SERVICIILOR
CAPITOLUL 1 — GESTIUNEA SERVICIILOR
Articolul 26 — Calitatea gestiunii
Operatorul este obligat să gestioneze Serviciile folosind instrumente moderne și
26.1
adaptate de management, îndeosebi instrumente informatice, conform normelor aplicabile şi
uzanțelor comerciale, în vedereaatingerii Indicatorilor de Performanţă ai Serviciului, definiţi în
articolele 32-36 de maijos.
Nivelurile de performanţă atinse de Operator în gestiunea sa economico-financiară
26.2
sunt indicatori aicalităţii furnizării Serviciilor. Aceşti indicatori sunt monitorizaţi, nu şi aprobaţi,
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de Autoritatea delegantă cu ocazia controlului anual pe care îl efectuează asupra managementului
Operatorului.
Articolul 27 — Contabilitatea analitică
27. Conform prevederilor articolului 38 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de

Delegarea, Operatorul trebuie să punăîn aplicare contabilitatea analitică pentru operaţiile sale. O

astfel de contabilitate analitică este avută în vedere pe de o parte pentru a permite gestiunea
eficientă a Serviciilor de către Operator şi pe de altă parte pentru a facilita controlul efectuat de
Autoritatea delegantă sau de terţii desemnaţi în acest scop. Sistemele informatizate vor fi
implementate în cursul Perioadei de Tranziţie.
Contabilitatea analitică a Serviciilor include următorul nivel minim de detaliere:

a) pe activitate : apă şi canalizare
b) pe activitate : producţie, transport şi furnizare
c) pe gruparea Zonelor periurbane, conform definiţiei Ariei delegării.

27.2

Contabilitatea analitică descrie de asemenea pe de o parte gestiunea mijloacelor

fixe prevăzute în articolul 28 de maijos şi pe de altă parte procesul de producție.

27,3 Contabilitatea analitică se integrează în contabilitatea generală saueste în legătură
cu aceasta printr-o interfaţă automatică, îndeosebi pentru mijloacele fixe şi mijloacele circulante,
Orice consum de mijloace circulante trebuie să fie înrepistrat sub forma unei cheltuieli în conturi.
Rezultatele din contabilitatea generală şi cele din contabilitatea analitică vor fi, dacă este necesar,

atmonizate periodic,

Articolul 28 — Gestiunea mijloacelorfixe
28.1
Operatorul gestionează totalitatea activelor
delegării în detaliu, pentru fiecare
mijloc fix, prin intermediul unui Registru al Mijloacelor Fixe, care va conţine:

a) informaţiile descriptive şi tehnice necesare identificării fiecărui mijloc fix;
b) detalii fizice
şi tehnice despre toate
echipamentele de apă şi
canalizare instalate, inclusiv structuri, construcții, echipamente mecanice şi electrice, precum şi

detalii privind lungimile, diametrele şi materialele din care sunt realizate reţelele de transport,
alimentare, distribuţie a apei sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricaţia, capacitatea

proiectată și data instalării;

c) informaţii contabile privind fiecare Bun de Retur, mai ales amortizările, provizioanele
şi cheltuielile pentru Lucrările de Consolidare (Reabilitare), Lucrările de Înlocuire, Lucrările

Planificate de Întreţinere şi Lucrările de Modernizare,

28.2 Instrumentul de gestiune a mijloacelor fixe este informatizat și
permite generareavalorilortotaleIa fiecare nivel, îndeosebi pe grupuri şi sub-grupuri, pe coduri
de conturiși pe gruparea Zonelor periurbane,
Articolul 29 — Gestiunea Utilizatorilor
29.1 Gestiunea
Uitilizatorilor
cuprinde
totalitatea
activităţilor
financiare şi administrative legate de relaţia dintre Operator și Utilizatori.
29,2

tehnice,

Instrumentul informatizat de gestiune folosit pentru gestiunea Utilizatorilor are o

interfaţă automatică cu contabilitatea generală.
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29,3

Funcţiile gestiunii Utilizatorilor cuprind mai ales:

a) Dosarele Utilizatorilor, cu detalii despre localizarea acestora în măsura în care au

legătură cu zonele tehnice;

b) Caracteristicile Branşamentelor/Racordurilor,
gestiunea branşărilor/racordurilor
individuale,a cererilor de branșare/racordare şi a realizării Branşamentelor/ Racordurilor:
c) Monitorizarea
contoarelor,
caracteristicile
tehnice
ale
acestora
şi
calibrarea lor periodică, împreună cu un control al performanței de măsurare a fiecărui tip de

contor în timp;

d) Citirea contoatelor,
e) Controlul consumurilor şi estimarea automată a consumului în caz de probleme la

citirea contoarelor,

£) Facturarea, inclusiv următoarele elemente: datele Utilizatorilor, data citirii contorului,
data facturării, data plăţii, indexul şi codul de citire, consumulreal sau estimat, consumul mediu
în trecut, valoarea factorilor preţului, metoda de evaluare;

3) Soluţionarea şi gestiunea litigiilor,
h) Modulde tratare a plângerilor;
î) Trimiterea facturilor şi chitanțelor, cu rapoarte lunare care să includă: bilanţul anterior,
suma facturată, suma recuperată, valoarea creditului și debitului, provizioanele pentru rău platnici
şi bilanţul lor (Operatorul este obligat să înscrie în contabilitate automat provizioane pentru rău

platnici, în funcţie de plăţişi conform unui grafic precis stabilit pe categorii de clienţi).

Articolul 30 — Eficienţa Sistemului
30.1

„Eficienţa

sistemului”

sau

„rata

|
vânzărilor

în

funcție

netă”
reprezintă raportul
dintre
volumul
facturat
Utilizatorilor
producţiei nete înregistrate, adică fără pierderile din producţie,

de
și

producţia
volumul

Pierderile totale, care sunt folosite în definirea eficienţei sistemului, includ atât pierderile
materiale cu transportul, pierderile materiale cu fiunizarea şi pierderile comerciale. Cele din urmă

se compun din pierderi datorită branșamentelor/racordurilot ilegale, fraudelor la înregistrările
contoarelor şi pierderilor la facturare.
30.2 În
raportul
său
anual
către
Autoritatea
delegantă,
prevăzut
în
articolul 44,4 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de
Delegarea, Operatorul
va arăta eficienţa furnizării Serviciilor şi obiectivele îmbunătățirilor.

Articolul 31 — Gestiunea Comercială
Criteriile calitative ale gestiunii comerciale a Serviciilor includ:
a) Acoperirea Contorizării: raportul dintre numărul de contoare instalate și numărul de
Branșamenie/Racorduri funcţionale, în cursul ultimei luni a perioadei avute în vedere.
b) Rara de Citire: raportul dintre numărul de citiri ale contoarelorşi numărul contoarelor
funcţionale, în medie pentru toate citirile din anul anterior.
c) Nivelul facturării în functie de consumul real: raportul dintre consumul facturat pe

baza unui index real al citirilor, fără luareaîn considerare a consumuluiestimat, şi consumul total
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facturat.
sunt

d) Nivelul recuperării pe categorii de clienți: procentul de facturi într-o anumită lună care
recuperate lună delună în lunile următoare.

CAPITOLUL

II

—

CALITATEA SERVICIILOR
UTILIZATORILOR

FURNIZATE

Articolul 32 — Standardele de furnizare a Serviciilor
32.1. Calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor se defineşte prin standardele de
furnizare, standardele de întrerupere a serviciilorşi timpulalocat Serviciilor.

32.2, Standardele de furnizare sunt stabilite prin reglementările aplicabile şi prin

garanţiile furnizate Utilizatorilor de către Operator prin Contractul de branșare/racordare şi
utilizare a serviciilor, Acestea sunt prevăzute înarticolul 17 din Dispoziţiile Speciale - Partea de

Apă și în articolul 17 din Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare. Aceste standarde au un

regim permanent şi obligatoriu,

32.3, Întreruperea serviciului şi standardele de timp ale serviciului sunt definite ca o
garanţie a serviciului acordată de Operator Utilizatorilor. Acestea sunt prevăzute în Articolele 18

şi 19 din Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă, respectiv articolele 14 și 15 din Dispoziţiile

Speciale — Partea de Canalizare.

Articolul 33- Controlul şi Sancţiunile
33,1
Autoritatea delegantă va efectua controalele necesare în scopul de a verifica
respectarea de către Operatora standardelor de calitate a Serviciilor furnizate Utilizatorilor.
33,2
Dacă este descoperită o deficiență flagrantă în calitatea Serviciilor furnizate
Utilizatorilorși dacă această deficiență nu este rezultatul unui caz de forță majoră, nici s-a produs
din vina unui terţ identificat, şe voraplica sancţiuni, conform prevederilor articolelor 18 şi 19 din

Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă și articolele 14 și 15 din Dispoziţiile Speciale — Partea de
Canalizare,

CAPITOLUL Il — OBIECTIVELE SERVICIULUI
Articolul 34 Indicatorii de Performanţă ai Serviciului
34.1

Indicatorii de Performanţă ai Serviciului, pentru o anumită Zonă Urbană, sunt dați

de numărul
Utilizatorilor direcţi ai
cifra populaţiei totale a Zonei Urbane.
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La

calculul

Serviciului

Indicatorilor

de

furnizat

de

Operator

Performanță

ai

Serviciilor nu

raportat

la

vor fi

luaţi în considerare Utilizatorii indirecţi, adică acaia care folosesc un punct de alimentare fără a
domicilia acolo ori se alimentează din rețea fără un contract de branșare/racordare şi utilizare de
servicii încheiat cu Operatorul, chiar în cazul în care plătesc pentru acest serviciu Utilizatorului
care îi alimentează.

Articolul 35 — Calculul Indicatorilor de Performanţă
35.1

Cifra populației din fiecare Zonă Urbană din Aria delepării rezultă din
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recensămintele oficiale ori din anchetele demografice menţionate în articolele 36.3 şi 37 de mai

jos. Aceste anchete stabilesc de asemenea și caracteristicile serviciului.
35.2

Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor, pentru fiecare dintre grupele de Zone

Urbane din Aria delegării se calculează ca raport între pe de o parte numărul Uiilizatorilor
deserviţi furnizată de ancheta demografică pe o perioadă de cinci ani menţionată înarticolele
36.3 şi 37 de mai jos, astfel cum se prevede în articolul 36 de mai jos, şi pe de altă partecifra
populaţiei furnizată de recensăminte sau de ancheta demografică antemenţionată,

Articolul 36 — Obiectivele Indicatorilor de Performanţă
36.1 Obiectivele

Indicatorilor

de

Performanţă

ai

Serviciilor,

începând

din

Perioada de Tranziţie, şi apoi la finalul fiecărei perioade decinci ani, sunt prevăzute în Anexa
3 de maijos.
36.2 Obiectivele
Indicatorilor
Ele potfi ajustate, prin acordul Părților.

de

Performanță

Serviciilor

sunt

obligatorii.

36.3 În decursul primelor 12 (douăsprezece) luni ale Perioadei de Tranziţie, o anchetă de
tipul celorpe cinci ani va fi desfăşurată prin acordul Părţilor. Scopul acesteia este, pe de o parte
să confirme sau să
revizuiască Obiectivele
Indicatorilor de
Performanță ai

Serviciilor pentru sfârșitul Perioadei de Tranziţie şi, pe de altă parte să specifice metodologia

pentru următoarele anchete de cinci ani. În situaţia în care se observădiferenţe semnificativeîntre

rezultatele acestei anchete şi cifrele prevăzute în Anexa 4, va fi ajustată evoluţia Indicatoritor de
Performanţă ai Serviciilor în timp între sfârşitul Perioadei de Tranziţie şi cel de-al zecelea an dela
Data Intrării în Vigoare, cu toate că Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor pentru cel de-al

zecelea an de la Data Intrării în Vigoare nu pot îi modificaţi.

Articolul 37 — Anchetele de cinci ani
37,1
La fiecare 5 (cinci) ani după sfârşitul Perioadei de Tranziţie, conform graficului
prevăzut în articolul 45 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de
Delegare,
Autoritatea delegantă va efectua o anchetă demografică în scopul de a stabili populaţia totală şi
numărul de Utilizatori deserviți de Operator.
31.2 Ancheta de cinci ani va fi efectuată de experți
independenţi
desemnați de către Autoritatea delegantă și aprobaţi de Operator, cu luarea în considerare a
competenţei lor, Metodologia stabilită de prima anchetă menţionată în articolul 36,3 de mai sus
trebuie respectată cu ocazia următoarelor anchete, cu excepția modificărilor convenite de părți.

Ancheta de cinci ani poate fi efectuată prin intermediul sondajelor, folosind eşantioane

reprezentative.

37.3 Rezultatele anchetei vor fi revizuite de Operator. Prin acordul Părţilor, elemente

suplimentare pot fi cerute expertului care efectuează ancheta, dacă este necesar,
37.4

La finalulfiecărei perioade de cinci ani luate în considerare, stabilirea următoarelor

date prin constatările făcute în anchetă este finală:
a) populaţia totală,

b) populaţia deservită, conform definiţiei din articolul 34 de mai sus, c) numărul

Branşamentelor/Racordurilor existente,

d) Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor,
31.5 La finalul fiecărei perioade de cinci ani obiectivele Indicatorilor de Performanţăai

să

Serviciilor pentru următoarea perioadă de cinci ani sunt aţustate, dacă este necesar, prin acordul
Părţilor, luând în considerare mai ales evoluţia previziunilor privind urbanizarea, dezvoltarea
infrastructurii şi putetea de cumpărare a Utilizatorilor.
Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor stabiliţi prin acordul Părţilor pentru următoarea

perioadă de cincianisunt obligatorii. Înlipsa unui acord, Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor
previzionaţi
obligatorii

cu

ocazia

ultimului

acord

pe

cinci

ani

rămân

aplicabili

şi

Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor ţintă pentru al zecelea an de la Data Intrării în
Vigoare nupotfi modificaţi decât dacă, prin acordul părților, ei sunt ajustați cu ocaziarevizuirii
care are loc la fiecare cinci ani.

37.6

În cazul unui dezacord insurmontabil între părți cu privire la constatările anchetei

decinci ani, se va apelala un al doilea expert, ale cărui constatări vor fi transmise în termen decel

mult 3 (trei) luni de la data finalizării primei anchete. În cazul unui dezacord cu privire la

constatările celei de-a doua anchete, părţile vor soluţiona disputa lor conform articolului
63 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 38 — Evaluarea financiară a neîndeplinirii Indicatorilor de
Performanţă ai Serviciilor
38.1 Neîndeplinirea Indicatorilorde Performanţă ai Serviciilor la sfârşitul unei perioade de

cinci ani este definit de numărul Branșamentelor/Racordurilor

suplimentare

care

ar

fi

necesare
pentru
atingerea Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor aplicabili şi obligatorii,
Acest număr de Branşamente/Racorduri se calculează pe baza rezultatelor anchetei de cinci ani,
astfel cum este definită în articolele 36.3 şi 37 de maisus.
38.2
Investiţia medie făcută de Operator pentru fiecare nou Branșament/Racord se
calculează prin taportarea valorii curente a cheltuielilor de capital, în perioada exerciţiilor
financiare antemenţionate, pentru Lucrări de Extindere și Consolidare (Reabilitare) pentru
rețelele de alimentare cu apă şi canalizare, exceptând Lucrările de Înlocuire și Lucrările de
Modernizare, la numărul total de noi Branșamente/Racorduri din ultimele 2(două)
exerciţii financiare, separat pentru apă şi canalizare,
În raportul său anual către Autoritate delegantă, Operatorul este obligatsă arate în detaliu
investiţiile aferente şi Branşamentele/Racordutile efectuate, astfel încât să arate care este media
investiţiilorefectuate de Operator pe fiecare Branşament/Racord, astfel cum sunt definite mai sus.
38.3 „Valoarea

investiţiilor

nefinalizate”

reprezintă

produsul

dintre

media
investiţiilorbOperatorului pentru ficcare nou Branșament/Racord, astfel cum se
defineşte în articolul 38.2
de mai
sus,
și
numărul
de
Branşamente/Racorduri
nefinalizate, astfel cum suntdefinite în articolul38.1 de maisus.

Articolul 39 — Penalităţi aplicabile
39.1

La sfârşitul Perioadei de Tranziţie sau a fiecărei perioade ulterioare de cinci ani, în

cazul unei neîndepliniri în furnizarea Serviciului, astfel cum este acesta definit în articolul 38,1 de

mai sus, Autoritatea delegantă va aplica, prin notificare și fără alte formalităţi, o penalitate egală
cu 5% ( cinci la sută) din valoarea investiţiilor nerealizate, astfel cum sunt acestea definite în

articolul 38.3 de mai sus.În plus, Autoritatea delegantă îi va notifica Operatorului obligaţia de

efectua investiţiile necesare în termen de cel mult 18 (optsprezece) luni în scopul de a atinge
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Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor obligatorii corespunzători perioadei de cinci ani,
39,2 În cazul în care, la expirarea termenului stabilit în articolul 39.1 de mai sus, în
ciuda notificăriprevăzute în articolul 39.1 de mai sus, investiţiile necesare nu au fost realizate de
Operator şi Indicatorii de Performanță ai Serviciilor obligatorii pentru perioada de cinci ani nu
au fost alinși, poate fi pusă în aplicare procedura de încetare prevăzută în articolul 59 al

Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 40 — Monitorizarea anuală a Serviciilor
40,1

La

sfârşitul

fiecărei

anchete

definite

în

articolele

373

şi

38

de

mai sus, sumele previzionate pentru noile Branșamente/Racorduri, anval pentru următoarea
perioadă de cinci ani, sunt calculate prin interpolarea lineară a obiectivelor Indicatorilor de
Performanţă ai Serviciilor care au fost conveniţi.
40,2. În raportul său anual către Autoritatea delegantă, Operatorul va arăia numărul de
noi Branşamente/Racorduri pe grupe de Zone Urbane, realizate în cursul ultimului exercițiu

financiar, numărul tota] de Branșamente/Racorduri la sfârșitul exerciţiului financiarși Indicatorii
de Performanţă ai Serviciilor estimaţi la sfârşitul exerciţiului financiar.

CAPITOLUL IV — SISTEMUL PERIOADEI DE TRANZIŢIE
Articolul 41 —Perioada de Tranziţie
41.1
În cursul Perioadei de Tranziţie, astfel cum este definită în articolul 21.1 din
Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegarea, Operatorul este obligat, să respecte
standardele de calitate astfel cum sunt acestea definite în articolul 32 de mai sus, fără a aduce

atingere aplicării prevederilor articolului 17,3 din Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă şi

articolului 13,1 din Dispoziţiile Speciale - Partea de Canalizare.

41.2
În cursul Perioadei de
Tranziţie, Operatorul se angajează să
respecte obiectivele de calitate privind întreruperea Serviciului care sunt prevăzuie în articolul
32 de mai sus, fără a aduce atingereaplicării prevederilorarticolului 18.2 din Dispoziţiile Speciale
- Partea de Apă și articolului 14.1 din Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare.

41.3 Prin derogare de la articolele 41.1 şi 41.2 de maisus, în situaţia în care calitatea
necorespunzătoare a furnizării sau întreruperile Serviciului pun în pericol sănătatea sau siguranța
persoanelor, Operatorul, de urgenţă, va lua măsurile de prevenire și va executa lucrările necesare
în scopul remedierii situaţiei în cel mai scurt termen posibil din punct de vedere tehnic,

Operatorul

este

obligat

să-l

această situaţie şi cu măsurile luate,
41.4
respecte în

informeze

pe

Autoritate

delegantă

în legătură cu

În
cursul
Perioadei
de
Tranziţie,
Operatorul
este
obligat
permanenţătermenele Serviciilor prevăzute în articolul 32 de mai sus.

să

41.5 În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul este exonerat de obligaţiile prevăzute în

articolele 41.1, 41.2 şi 41.4 de mai sus în cazul în care nu poatefi angajată răspunderea sa directă
pentru deficienţele Serviciului sau aceste deficiențe se datorează în mod direct unei deficienţe
sau unei capacităţi insuficiente a unui echipament ori a unei instalaţii care face obiectul unor
lucrări de reparaţii, actualizare sau consolidare (reabilitare) tehnică identificate la data

inventarierii Bunurilor de Retur prevăzute în articolul 10.3 din Dispoziţiile Generale ale
Contractului de Delegare.
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TITLUL V — RELAŢIILE CU UIILIZATORII
CAPITOLUL I - REGULAMENTELE SERVICIILOR
Articolul 42 — Scopul Regulamentelor Serviciilor
42,1 Regulamentele Serviciilor reunește norme administrative, tehnice şi juridice privind

alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea, astfel cum sunt reglementate în linii generale de
Dispoziţiile Generale din Contractul de delegare și Dispoziţiile Speciale, și care au legătură cu
relaţiile dintre Operator şi Utilizatori.
42.2 Regulamentele Serviciilor descriu, îndeosebi, sistemul de încheiere a contractelor de

branşare/racordare şi utilizare de servicii, prevederile tehnice privind Branșamentele/Racordurile,
Sistemele
de
Contorizare
şi
Control,
condiţiile
de
plată pentru Utilizatori,

penalizările și orice alte prevederi aplicabile Utilizatorilor.

Articolul 43- Normele privind Regulamentele Serviciilor
Autoritatea delegantă aproba Regulamentul Serviciilor, Regulament ce este anexat la
prezentul Contract de delegare.

Articolul 44 — Comunicarea Regulamentului Serviciilor
Regulamentul Serviciilor trebuie să fie disponibil în vederea consultării sale de către

Utilizatori la orice moment,la sediul Operatorului,

Articolul 45 — Dispoziţii Tranzitorii
Până la aprobarea de către Autoritatea delegantă a unui nou Regulament al Serviciilor,
Regulamentul aprobat la data semnării Contractului de Delegarea rămâne aplicabil.

CAPITOLUL II — SISTEMUL GENERAL DE ÎNCHEIERE A
CONTRACTELOR DE BRANȘŞARE/RACORDARE ŞI UTILIZAREDE
SERVICII
Articolul 46 — Obligaţia de a consimţi la încheierea contractelor de

branşare/racordare şi utilizare de servicii
46.1

Operatorultrebuie să consimtă la încheierea unui contract cu orice persoană care

solicită să devină Utilizator, aflatîn interiorul Perimetrului de Distribuţie a Apei şi al Perimetrului

de Colectare a Apei Uzate, conform prevederilor articolului 19 din Dispoziţiile Generale ale
Contractului de Delegare şi în termeneleşi condiţiile prezentuluiarticol.

46.2
De asemenea, Operatorul trebuie să analizeze cererea de branşare a oricărei
persoane ce doreşte să devină Utilizator, aflată în interiorul Ariei delegării, dar în exteriorul
Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate aplicabile, Această solicitare va fi

tratată în termenului stabilit în anexa 4 la Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă şi în anexa4 la
Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare. În răspunsul său către persoana care dorește să
devină Utilizator, Operatorul va arăta condiţiile de cost și
timp
pentru
realizarea
Branşamentului/Racordului,
conform
tipului
de branșare/racordare solicitată. Dacă este
cazul, Operatorul trebuie să explice în scris motivele pentru care nu va da curs solicitării venite
5

din partea persoanei care doreşte să devină Utilizator,

46.3

Obligaţia Operatorului menţionată în Articolul 46.1 de mai sus este însoţită de

obligaţia Utilizatorului dea plăti Operatorului în avans:

a) cheltuielile de branșare/racordare, atunci când este cazul, conform listei de preţuri din
anexa 2 la Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă și anexa 2 la Dispoziţiile Speciale - Partea de
Canalizare;

b) o sumă ce corespunde finanțării integrale sau în parte a Lucrărilor de Extindere sau
Consolidare (Reabilitare), doarîn situaţiile prevăzute de articolul 10 de maisus.
46,4
Orice persoană care solicită încheierea unui contract de branşare/racordare și
utilizare de servicii sau orice Utilizator care solicită modificarea caracteristicilor unui Branşament
existent trebuie să plătească Operatorului cheltuielile aferente modificării solicitate,
46.5 Operatorul poate amâna obligaţia sa de a încheia contractul până la soluţionarea
tuturor potenţialelor
datorii
sau
litigii
în
legătură
cu
contracte
anterioare,
înregistrate în evidenţele Operatorului, în legătură cu respectivul Utilizator sau cu respectiva

persoană ce doreşte să devină Utilizator.

46.6

Curespectarea prevederilorarticolului 46.7 de maijos, Operatorul se angajează să

asigure furnizarea apei potabile şi canalizării:

a) Dacă există un
Branşament/Racord, în termenul maxim prevăzut în
anexa 4 la Dispoziţiile Speciale — Partea de Apăși în anexa4 la Dispoziţiile Speciale — Partea
de Canalizare
b) Dacă trebuie realizat un nou Branşament/Racord, în termenul maxim prevăzut

în anexa 4 la Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă şiîn anexa 4 la Dispoziţiile Speciale — Partea

de Canalizare, care curge de la unadintre următoarele date:
—
—

plata taxelor de branșare/racordare,
dacă

este

Consolidare (Reabilitare).
În
înseamnă

cazul,

executarea

Lucrărilor

de

Extindere

sau

sensul
Contractului
de
Delegarea,
un
Branșament/Racord
un branşament/racordrealizatpentru prima dată într-un anumit amplasament.

de

nou

46.7
În situaţia în care un Branşament/Racord nou necesită executarea de Lucrări de
Extindere sau Consolidare (Reabilitare), Operatorul va analiza modalităţile în care poate să dea

curs acestei solicitări şi îl informează pe solicitant asupra condiţiilor de costuri şi de timp. Dacă

cererea nu poate fi satisfăcută într-un termen și cu un cost rezonabile, Operatorul va notifica
solicitantului motivele refuzului, în termen de 2 (două) luni de la data cererii. Operatorulva ţine la
dispoziţia Autorităţii delegante toate documentele în legătură cu cererile de branşare/racordare
refuzate.
46.8
Orice depășire nejustificată de către Operator a termenelor stabilite în articolele
46.6 şi 46,7 de mai sus constituie o nerespectare de către Operator a obligaţiilor sale născute din
Contractul de delegare, fără vreo limitare aobligaţiilor sale față de solicitant,
46.9 Oricelitigiu dintre Operatorşi solicitant în legătură cu un refuz al Operatorului de
a consirnţi la branșarea/racordare respectivului solicitant sau în legătură cu termenele prevăzute de
articolul 46.6(b) de mai sus,va fi dedus judecății instanţei judecătorești competente.
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Articolul 47 — Sistemul încheierii contractelor de branşare/racordare şi
utilizare de servicii
47.1 Contractele de branşare/racordare şi utilizare de servicii se încheie pe o durată

nedeterminată şi în orice momental anului,
47.2

Utilizatorii pot pune capăt contractului de branșare/racordare şi utilizare de

servicii în orice moment, cu notificarea prealabilă a Operatorului cu 30 (treizeci) de zile
lucrătoare înainte,
47.3
Operatorul poate pune capăt contractului de branșare/racordare şi utilizare de
servicii în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de acordurile părţilor, precum şi conform
termenilor contractului,
47,4
Contractele de branşare/racordare şi utilizare de servicii pot cuprinde, pe o
perioadă determinată şi justificată, prevederi limitative sau de excepţie stabilite prin
Regulamentul Serviciului Concesionat, atunci când Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de
Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator se află într-o zonă în care Operatorului i se
permite să furnizeze un serviciu adaptat, conform articolului 48.5 de mai jos. Oticărui litigiu
născut din determinarea perioadei prevăzutei se aplică prevederile articolului 46.9 de maisus,
47.5

Contractul de branşare/racordare şi utilizare de servicii trebuie să indice nivelurile

de prețuri și tarife pentru toate pragurile de consum care pot fi aplicate și metoda de calcul şi de
facturare a cantităților de apă potabilă şi uzată.

47.6 Operatorul va supune Autorităţii delegante pentru aprobare un model de contract
de branșare/racordare şi utilizare de servicii, în termen de 1 (un) an de la Data Intrării în Vigoare.
Lipsa unui răspuns din partea Autorităţii delegante în termen de 1 (0) lună de la data
primirii propunerii elaborate de Operator echivalează cu aprobarea.
Modelulaprobat va fi cuprins într-un act adiţional la Contractul de delegare.

47,7

Până la aprobarea modelului de contract de branșare/racordare și utilizare de

servicii de către Autoritatea delegantă conform articolului 47.6 de mai sus, modelul de contract de
branșare/racordare şi utilizare de servicii utilizat de Operator la data intrării în vigoare a
prezentului contract se aplică în continuare.
47.8 Operatorul vafactura Utilizatorii pentru !
a) serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, conform preţurilor şi tarifelor

aplicabile,

b) serviciile furnizate de Operator Utilizatorilor, conform

preţurilor şi tarifelor

aplicabile.

Perioada de facturare este stabilită de Operator, cu aprobarea Autorităţii delegante,
47.9 Operatoruluiîi este permis să introducășialtesisteme de plată.

Articolul 48 — Dispoziţii speciale
48.1

Modificările/ajustările

de preţuri

şi

tarife

se

aplică

contractelor

de

branşare/racordare şiutilizare de servicii în vigoare de îndată ce aceste modificări/ajustăriintră în
vigoare. În nici un caz, acesteanu pot aveaefect retroactiv,
si

48.2
Operatorului i
se permite de către Autoritatea delepantă
să suspende
furnizarea apei potabile oricărui Utilizator care nu şi-a achitat facturile, la termenele şi în
condiţiile prevăzute de articolul 43,

48.3

Fără a aduce atingere aplicării articolului 48.2 de mai sus, Operatorul poate aplica

o penalitate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de 30 (treizeci) de zile
calendaristice de la data scadenţei facturilor,
48.4
Orice contract prin care se convine asupra vânzării de apă potabilă de către
Utilizator uneia sau mai multor persoane care au calitatea de terți față de contractul de

branşare/racordare și utilizare de servicii, indiferent de motiv sau modalitate, este interzis, cu
excepția cazului în care există autorizaţia prealabilă scrisă din partea Operatorului. Această
interdicție

este

prevăzută

de

Regulamentul

Serviciului

Concesionat,

carestabileşte

de asemeneaşi sancțiunile pe care Operatoruli le poate aplicacelui care încalcă interdicția.
48,5
Operatorul poate oferi un serviciu adaptat anumitor categorii de Utilizatori sau în
anumite Zone periurbane, cu aprobarea Autorităţii delegante.

48.6 În cazul în care se descoperă o fraudă în legătură cu un Utilizator sau se constată
fapte care coroborate duc la o prezumție de fraudă în legătură cu un Utilizator, Operatorul va
aplica corecţiile corespunzătoare unui consum estimat, majorat cu o penalitate de 20%, şi va
încasa de la Utilizator sumele ce corespund cheltuielilor necesare repunerii în statea normală a
instalaţiilor, conform listei de preţuri cuprinse în anexele 4 la — Partea de Apă şi respectiv
Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare fără a aduce atingere posibilităţii de a introduce o
acţiune înjustiție.

Articolul 49 — Platafacturilor de către Autorităţi
49,1
Autorităţile administraţiei centrale şi locale vor plăti Operaorului pentru
consumurile de apă şi canalizare ale lor și ale compartimentelor pentru care răspund din punct de
vedere bugetar, conform contractelor de furnizare şi a legislaţiei în vigoare.
49.2 În caz de neplată a facturilor la termen, conform protocolului prevăzut în articolul
49.1 de mai sus sau în lipsa acestor dispoziţii în condiţiile contractului de branșare/racordare şi
utilizare de servicii, Operatorul este îndreptăţit să suspende furnizarea apei potabile respectivelor
compartimente sau autorităţii administrativeaflate în culpă.

Articolul 50 — Recepția Utilizatorilor
În fiecare Zonă periurbană din Aria delegării unde Operatorul nu are o structură
permanentă, acesta va lua măsurile necesare pentru a asigura regulat funcţia de recepţie, adaptată
nevoilor Utilizatorilor,
TITLUL Vi

PLANIFICAREAPERIODICĂ A AFACERILOR

1) Corespunzător drepturilor şi obligaţiilor specifice Părţilor definite în acest Contract,
autoritatea delegantă va furniza, în timp util, politica corespunzătoare autorizată, documentele de
strategie şi master-planning ce sunt necesare pentru a-l ajuta pe Concesionar
să-și
afacerii, inclusiv
planificarea
priveste
ce
ceca
în
obligaţiile
îndeplinească

planificareainvestiţiei,
care

2) Operatorul va pregăti și va actualiza periodic un Plan de Afaceri
va indica măsurile ce vor fi luate pentru a atinge obiectivele politicii Concedentului și
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obiectivele de afaceri ale Concesionarului. Primul Pian de Afaceri va fi depus concedentului spre
aprobare nu mai târziu de nouă luni de la Data Începerii și va avea ca Anexă un Plan de
Îmbunătăţire a Performanţei Financiare şi de Operare
(FOPIP) care furnizează detalii de acţiune
propuse pentru implementarea propunerilor de Plan de Afaceri,

3) Finalizarea primei revizuiri a Planului de Afaceri va fi nu maitârziu de 1 ianuarie 2015,
iar
reviziile următoare vor fi realizate la intervale nu mai mari detrei ani. Revizii speciale
pot fi solicitate de către Autoritatea delegantă dacă sunt bazate pe schimbări semnificative în
circumstanţe.
4) Autoritatea delegantă va furniza comentariile sale despre sau pentru aprobarea planului
de afaceri al Operatorului sau tevizia planului de afaceri nu cu mai mult de o lună
calendaristică după depunerea sa. Redepunerea de către Operator va fi în decurs de

paisprezece zile lucrătoare de la primirea comentariilor, iar aprobarea de către Autoritatea

contractantă va avea loc în decurs de paisprezece zile de la redepunere. Dacă Operatorul nu
primeşte comentarii sau aprobări oficiale în perioadele de timp date documentul se consideră
aprobat.
5)Autoritatea delegantă va înţelege că scopul depunerii Planului de Afaceri sau al reviziei
este să permită confirmarea faptului că Operatorul planifică eficient îndeplinirea politicii și
obiectivelor strategice ale Autorităţii delegante, iar finanţarea cerută este conformă cu
va înţelege în continuare că Operatorul are prerogativul de a decide mijloacele de îndeplinire a

obligaţiilor sale prin administrarea afacerii conform cu clauzele și reglementările legale în vigoare
şi că aceste mijloace nu vorfi contrazise fără motiv de către Autoritatea delegantă.
ANEXE
Anexa | (a) — Zonele periurbane — Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă Potabilă
Anexa | (b) - Zonele periurbane — Pentru Serviciul Public de Canalizare
Anexa 2 — Scurtă listă a Bunurilor de Retur

Anexa 3-

Indicatorii de performantăai serviciilor

8

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII
SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE
CANALIZARE

DISPOZIŢII SPECIALE -— PARTEA DE APĂ

Prezentele Dispoziţii Speciale fac parte din Contractul de delegare şi privesc obligaţiile si
responsabilitățile Autorităţii delegante şi Operatorului în legătură cu serviciile publice de alimentare cu
apă din Aglomeraţiile Urbane Asociate din:

Municipiul Slobozia, Comuna Cosâmbești, Comuna Ciulniţa, Comuna Mărculești,Comuna
Scînteia din Judeţul Ialomiţa

Acest document va fi aplicat în coroborare cu
„.

Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare

-

Dispoziţiile Speciale — Partea Comună

„Dispoziţiile Speciale — Partea de Canalizare

Termenii utilizaţiîn aceste Dispoziţii Speciale sunt definiţi în cadrul Dispoziţiilor Generale
ale Contractului de Delegare
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TITLUL I — SCOPUL ŞI ARIA
Articolul 1 - Scopul
Prezentele

Dispoziţii

Speciale

-—

Pariea

de

Apă

prevăd

condiţiile

aplicarea
Contractului de delegare în cecace priveşte Serviciile de alimentare cu apă potabilă,

pentru

Articolul 2 - Definiţii
„Apa Potabilă” înseamnă apa care îndeplinește indicatorii de potabilitate prevăzuţi de
legislaţia în vigoare.
„Branşament”- este definit în art, 1 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de delegare.
„Punctul

de

Delimitare

a

Instalaţiilor

de

Alimentare

cu

Apă

dintre

Operator şi
Utilizator”- este definit în art, 1 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de delegare.
„Sistemul de Contorizare şi de Control” — desemnează instalaţiile constituite din contoare,
accesoriile acestora și dispozitivele aflate în legătură cuele.

Articolul 3 — Aria delegării
Aria delegării este definită în articolul 6 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de delegare şi

descrisă înarticolul 4 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună. Autoritatea delegantă este obligată să

furnizeze Operatorului toate informaţiile topografice în termen de 6 (șase) luni de la Data Intrării în

Vigoare, cu localizarea tuturor Zonelor periurbane expres indicate în anexa 1 la Dispoziţiile Speciale —
Partea Comună,

Articolul 4 — Perimetrul de Distribuţie a Apei
4,1,

Perimetrul de Distribuţie a Apei desemnează limita rețelei(lor) de apă potabilă a(le)

4.2,

Această limită este definită în contractul dintre Autoritatea delegantă şi Operator.

fiecărei Zone periurbane şi, prin extensie, toate suprafeţele incluse între aceste limite. Acesta se va
întinde până la o distanţă de cel puțin 100 (o sută) de metri calculaţi in orice direcţie de la oricare punct al
reţelei(lelor) de apă potabilă.

4.3, Perimetrele de Distribuţie a Apei sunt exținse în mod regulat prin acordul Operatorului cu
Autoritatea delegantă, anticipând dezvoltarea noilor zone urbane şi industriale şi pentru a permite
Operatoruluisă îşi atingă obiectivele Serviciului.

TITLUL II - FURNIZAREA SERVICIULUI
Articolul 3 — Definiţia reţelelor de apă potabilă
4.4
Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde ansamblul
construcțiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice,
prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul public de alimentare cu
apă potabilă cuprindede regulă următoarele componente:
a) captări;
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b) aducţiuni,
C) staţii detratare a apei brute;
d) staţii de pompare, cu saufără hidrofor;

€) rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;
£) reţele de distribuţie;

g) branșamente până la punctul de delimitare;
5.2

Rejeaua publică de alimentare cu apă

5.3.

Apa

este definită în art, | din Dispoziţiile Generale

ale prezentului Contract.

nefacturată

Operatorul, ca o parte a planului său de investiţii, va identifica şi va finanța un program de

detectare a scurgerilor si de reducere a apei nefacturate din rețelele de distribuţie a apei, inclusiv orice

echipament necesar a fi achiziţionat in acest scop. Echipamentul de specialitate poate fi considerat o

resursă principală. Măsurile luate în acest sens vot fi incluse în evaluarea performanţei Operatorului pe
durata Contractului de delegare.

Articolul 6 — Reamplasarearefeiei
6.1
Reamplasările rețelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cerințe legate de Serviciu
din partea unei administrații sau comunități sunt executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

partea

6,2

unei

Reamplasările reţelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din

solicitantului.

persoane

fizice

sunt

hotărâte

şi

executate

de

Operator

pe

cheltuiala

6.3. În situaţia în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o reţea,
Autotitatea delegantă va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei reţele.

Articolul 7 — Protecţia instalaţiilor de apă potabilă
7.1

Operatorul va actualiza toate informaţiile tehnice privind instalaţiile de apă potabilă şi

lucrările aferente prevăzute înarticolul 5 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.
Bunuri

7.2
Instalaţiile
Publice,

de

producţie,

transport

şi

alimentare

cu

apă

potabilă

sunt

Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile şi protejate, conform prevederilor legale,
împotriva daunelor de orice natură.
7.3 Când o autoritate administrativă sau o persoanăfizică ori juridică intenționeazăsă execute
lucrări de excavaţie sau alte lucrări în proximitatea unei rețele de transport sau alimentare cuapă trebuie
să respecte prevederile legale în vigoare privind protecţia rețelelor de telecomunicaţii, de electricitate şi

apă, Acesia trebuie să obţină, mai ales, acordul prealabil scris al Operatorului, Costurile măsurilor de

protecţie rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective.

7.4 Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepția
controlorilor din partea Autorităţii delegante însoțiți de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub

orice

pretext,

în

interiorul

clădirilor

şi

şantierelor

aferente

sau

asociate Serviciului

Concesionat de apă, să lase în interior animale, să folosească sau să deterioreze instalaţiile sau să arunce
gunoaie în preajmă.
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7,5 Orice daună adusă acestor instalaţii sau lucrări, în general orice prejudiciu sau tentativă de a
aduce atingere integrităţii lor materiale sau funcţionalităţilor se pedepseşte conform legii penale.
7,6

Împreună cu Autoritatea deleganiă, Operatorul va stabili, după necesităţi, perimetre de

protecţie împrejurul acestor instalaţii care fac parte din procesele de producţie, transport şi alimentare cu
apă potabilă,

Articolul 8 — Caracteristicile alimentării cu apă potabilă
8.1 Cantitatea

Operatorul se angajează să furnizeze întreaga cantitate de apă potabilă care să satisfacă nevoile de
apă potabilă în sectorul public şi privat în acele localităţi unde îi este concesionată alimentarea cu apă

potabilă.

8.2 Presiunea

Presiunea minimă a apei potabile în condiţii normale de funcţionare, cu excepția situaţiilor când
sunt deschişi hidranţii de alimentare cu apă sau de incendiu sunt deschişi, va fi de 1,5 bartila punctul de
alimentare situat în aval faţă de uzina secundară folosită de Operator,
În situaţiile în care la etaje diferite ale uneiclădiri apa potabilă nu poate fi furnizată în condiţii
normale la presiunea minimă mai sus menționată, o staţie de hidrofor individuală va fi instalată pe
cheltuiala solicitantului, care devine proprietarul acesteia și îi. va asigura întreținerea, garanţiile şi
funcţionarea.
Presiunea maximă a apei potabile, în condiţii normale de funcţionarea Serviciului, va fi de
3 barri la orice Punct de Alimentare,
Operatorul este responsabil pentr pagubele potenţiale ce ar rezulta din variațiile presiunii
hidraulice peste limitele permise, dacă se poate dovedi legătura de cauzalitate între deficienţele în
alimentarea cu apă şi prejudiciu. În acesţ sens le revine Utilizatorilor să ia precauţiile împotriva acestui
fenomen prin instalarea de dispozitive corespunzătoare de protecție
(cum - ar fi
aparate
de
reducere a presiunii; dispozitive pentru prevenirea loviturilor provocate de forța hidraulică şi
aşa mai departe),

8.3

Calitatea apei

Apa furnizată trebuie să fie potabilă şi să respecte întotdeauna standardele prevăzute de normele
legale şi reglementare române în vigoare.
Răspunderea Operatorului în ceea ce privește calitatea apei este limitată la nivelul Punctul de
Delimiture a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operatorşi Utilizator. Le revine Utilizatorilor să
efectueze şi să întrețină Instalaţiile lor Interioare astfel încât să nu se producă nici o degradare a calităţii
apei.
Operatorul va monitoriza calitatea apei potabile ori de câte ori este necesarşi va respecta în
acest sens prevederile emise de Autoritaiea delegantă.

Operatorul este întotdeauna răspunzător pentru pagubele care ar rezulta din calitatea redusă a apei

furnizate, având dreptul de regres împotriva persoanelor răspunzătoare de eventuala poluare, dacă este
cazul.
8.4 Debitul

Debitul oferit în contractul de branşare/racordare şi utilizare a
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Serviciului este debitul

considerat de Utilizator ca necesar pentru consumul său și pe care Operatorul se obligă să-l pună în
permanenţă la dispoziţia sa. Acesta este ales din gama de debite oferită de
Operator, care corespunde contoarelor specifice şi diametrelor branşamentelor.
Debitul trebuie
corelat cu standardele prevăzute de normele legale şi reglementare române în vigoare, Gama
debitelor disponibile poate fi modificată ca urmare a evoluţiilor tehnice sau a noilor politici adoptate
de
Operator
în
ceea
ce
priveşte
contractele
de
branşare/racordare
şi utilizare a
Serviciului,Debitul poate fi întrerupt datorită lucrărilor sau incidentelorlegate derețelele publice.

Articolul 9 - Branşamentele
91

Un Branșament deserveşte de regulă un singur Utilizator.

9.2
Branșamentele sunt montate de Operator. Costurile montării sunt suportate de solicitant,
conform cotelor estimate în urma pteţurilor definite în anexa 2 de mai jos. Cheltuielile aferente se plătesc

înainte de începerea lucrărilor, Orice cheltuieli legate de consolidarea unui Branşament datorită creşterii
nevoilor cad în sarcina Utilizatorului.

9,3

Branşamentele

fac

parte

din

bunurile

încredințate

Operatorului

de

către
Autoritatea delegantă. Toate Branșamentele sunt întreţinute, reparate și înlăturate pe cheltuiala
sa. Cu toate acestea, reparațiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare a executării de lucrări

vor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenţionate.
9.4

În interiorul Perimetrului de Distribuţie a Apei, Operatorul va executa toate Lucrările de

Extindere necesare pentru

noile Branşamente,

Aceste

lucrări

care nu

sunt

cuprinse în

investiţiile contractuale sunt plătite din surse identificate cu acordul Autorităţii delegante. Ele vor fi
finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care a solicitat branșarea şi cu care s- a încheiat un contract,

având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului.
9.5

În afara Perimetrului de Distribuţie a Apei, Operatorul va executa Lucrările de Extindere

sau de
Consolidare necesare
condiţiile legii, de Utilizatorul
Operatorului.

pentru noile Branșamente, acestea
vor fi finanţate, în
care a solicitat branșarea, având în vedere condiţiile tehnice ale

Articolul 10 - Contoarele
10.1

Utilizatorii suni responsabili de protejarea contoarelor situate pe proprietatea acestora,

Contoarele vor fi accesibile în permanenţăreprezentanţilor Operatorului.

10.2 Tipul şi modelul contoarelor vor fi aprobate de BRML (Aprobare de Model) şi vor avea
marje de erori maxime conform NML.
10.3
Contoarele sunt furnizate, montate, adaptate, sigilate, verificate şi întreținute de Operator
pe baze contractuale. Verificarea Contoarelor se face conform unei proceduri elaborate de Operator pe

bazastandardelor internaţionale ISO şi aprobate de Autoritatea delegantă.

10.4
Costurile cu verificarea și întreţinerea Contoarelor sunt plătite de Operatorşi se regăsesc
în structura preţului, cu excepţia costurilor cu reparaţiile care nu sunt o consecință a folosinţei lor
—

asemenea

costui

specifice

sunt

în

sarcina

Utilizatorului

măsurile necesare pentru prevenireadeteriorării Contoarelor.

10.5

care

este

obligat

să

ia

Operatorul poate, fără îndeplinirea vreunor formalităţi şi fără a limita dreptul la acţiune în

justiţie, să întrerupă alimentarea cu apă potabilă de îndată ce descoperă că a fost adusă o modificare la
aparatele şi accesoriile Sistemelor de Contorizare şi de Control de care este responsabil Utilizatorul sau
dacă Utilizatorulîi împiedică accesul reprezentanţilor Operatorului la Contoarele sale.
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10.6 În cazul în care Contorul este blocat sau inaccesibil, Operatorul va estima consumul
Utilizatorului luând ca referință consumurile înregistrate în lunile precedente sau prin intermediul

altor măsurători sau date conform unei metode ce vafi aprobată de Autoritatea delegantă.

10.7
Diametrele Contoarelor sunt alese, în principiu, pe baza consumurilor medii zilnice ale
Utilizatorilor. Cifrele de maijos suntdate indicativ :
Diametrele

Consumul

Contoarelor mediu zilnic (m”)

(mm)
15
20
30
40
50
60
80
100
150
200

3
5
14
35
70
100
200
450
1000
2000

Consumul

standard peoră (m”)
1,5
2,5
5
10
25
45
60
100
250
400

10.8
Operatorul
poate înlocui
un
Contor dacă
se
dovedeşte o
diferenţă
semnificativă
între consum şi debitul indicat în contractul de branșare/racordare şi utilizare a
Serviciului.

Articolul 11 — Verificarea Contoarelor
11.1

Operatorul poate verifica Contoarele ori de câte ori consideră că este necesar, Subnici o

formă această verificare nu poate aduce vreun profit Operatorului. Contoarele vor fi verificate de

Operatorprin sondaj şi cu o frecvenţă conformă recomandărilor 150 şi, dacă este cazul, ca o componentă
a programului de asigurare a calității.
11.2
Utilizatorul
este
întotdeauna
îndreptăţit
să
ceară
verificarea
contoarelor
sale,
fie Operatorului, fie unui expert desemnat de comun acord sau,în lipsa unui acord,
numit de Autoritatea delegantă. Cheltuielile făcute cu verificarea vor fi plătite de Utilizator dacă se

constată că, în limitele marjei de eroare stabilite în articolul 10.2 de mai sus, Contoarele sunt

corespunzătoare. Acestea vorfi plătite de Operator dacă un defect de înregistrare este descoperit în dauna
Utilizatorului.
11.3
Orice violare a sigiliilor, precum şi orice faptă care are ca scop sau ca rezultat consumul
de apă potabilă peste cantităţile înregistrate de contor sau modificarea indicaţiilor contorului vor da
dreptul la o acţiune în despăgubiri prin orice mijloacelegitime, fără a fi limitat dreptul Operatorului de a

întreprinde acţiunile legale și de înceta de îndată furnizarea apei potabile, fără îndeplinirea altor

formalități. Operatorul va înregistra această violare într-o declaraţie făcută de reprezentanţii săi sub
jurământ sau de orice autoritate competentă. Cheltuielile pentruînregistrarea şi întreruperea alimentării
cu apă potabilă şi redeschiderea alimentării vor fi plătite de Utilizator conform cheltuielilor înregistrate
şi listei de preţuri din anexa 2 pentru celelalte cheltuieli.
11,4

În situaţia în care verificarea, indiferent cine a solicitat-o, scoate la iveală un defect de

contorizare, indiferent în prejudiciul cărei părți, care are ca rezultat nereflectarea realităţii în facturi,
sumele facturate vor fi regularizate până la concurenţa deficitului și luând în considerare constatările
70

înregistrate, precum şi, eventual, prin referire la perioade comparabile, anterioare sau ulterioare celor în
legătură cu care s-a constatat deficitul. Orice litigiu referitor la compensație care nu poatefi soluționat pe
cale amiabilă va fi dedus judecății în fața instanței competente, În acest caz Operatorul
nu poate întrerupealimentareacu apă potabilă,

Articolul 12 — Instalaţiile Interioare
12.1 Instalaţiile Interioare, care prin definiție sunt situate în avalul Punctului de Delimitare a
Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator, nu fac parte din reţelele publice de
alimentare, Ele sunt realizate, exploatate şi întreținute pe cheltuiala şi prin grija proprietarului sau

Utilizatorului, conform standardelor şi normelortehnice aplicabile. Instalarea şi întreţinerea Instalaţiilor
Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcţionarea serviciului public, să se

prevină orice posibilă comunicare cu rețelele de apă uzată sau pluvială şi să se prevină utilizarea ilicită şi
frauduloasă a apei potabile.

12.2

În special următoarele instalaţii sunt considerate Instalaţii Interioare: staţiile de hidrofor

interioare amplasate în avalul apometrelor, fântânile, hidranții de incendiu şi în general toate

instalațiile
locale.

destinate

uzului

public,

alimentate

cu

apă

potabilă

şi

aparţinând autorităților

12.3 Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de producție autonomă a apei potabile,
printr-un puț sau un orificiu special, fără respectarea condiţiilor tehnice specifice stabilite de Operator și
fără obţinerea autorizaţiei din partea Autorităţii delegante în forma cerută de lege, Demarareaacestui tip
de lucrare este în toate cazurile supusă încheierii unui contract operațional special între Utilizator și
Opetator. Instalaţiile Interioare pot cuprinde aparate de pompare din rețele, cu condiţia ca aceste aparate
să respecte regulile stabilite de Operator şi să fie puse în funcţiune de acord cu acesta.

12.4

Nuvor exista Branşamente nici permanente şi fixe, nici. mobile între Instalaţiile Interioare

12,5

Operatorul este îndreptăţit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele și normativele în

ale unui Utilizator care să se alimenteze din rețeaua publică şi instalaţiile alimentate de o sursă de
producţie autonomă. Orice instalație care constituie un pericol sau un inconvenient pentru funcționarea
normală a Serviciului fie va fi remediată imediat de proprietar, fie Operatorul va suspenda alimentarea
respectivei instalaţii.
vigoare.

Articolul 13 — Instalaţii destinate uzului public
13.1
Instalaţiile de alimentare cu apă potabilă pentru uz public, precum hidranţii sau punctele
de alimentare sunt considerate în cuprinsul Dispoziţiilor Speciale — Partea de Apă ca fiind Instalaţii
Interioare,

13.2

Tipologia Punctelor de Delimitare a Instalaţiitor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi

Utilizator va fi aprobată de Operator. Acestea sunt echipate cu contoare, iar construcţia și întreținerea

lor

sunt

responsabilitatea

Localităţilor.

Alimentarea

de

la

Punctele

de Delimitarea

Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator este permisă doar pentru uz menajer,
Operatorul este îndreptăţit să întrerupă furnizarea prin Punctele de Delimitare a Instalaţiilor de
Alimentare cu Apă dintre Operatorşi Utilizator, dacă exploatarea lor se descoperă a fi defectuoasă,

13.3

Operaţiile de deschidere a hidranţilor sunt executate cu respectarea unui grafic stabilit de

comun acord între Operator şi autorităţile implicate.

Articolul 14 - Inspectarea Instalaţiilor Interioare
7

14.1

Apa potabilă este furnizată Utilizatorilor numai dacă aceştia respectă standardele stabilite

de contractul de branșare/racordare şi utilizare a Serviciului. Operatorul poate alimenta Instalaţiile

Interioare numai după inspectarea acestora de către un organ cu aprobarea specială a Autorităţii
delegante sau, în lipsa acestuia, de către Operator sub controlul Autorităţii delegante.
ceară

14.2 După punerea sub presiune a Instalaţiilor Interioare, Operatorul poate în orice moment să
inspecții la orice Utilizator, cu respectarea
periodicităţii minime a inspecțiilor

stabilite

prin

normele

aplicabile.

Un

astfel

de

control

va

fi

efectuat

într-un

termen

comunicat în mod rezonabil, de către un organ ales de Utilizator printre cele aprobate de Autoritatea

delegantă sau în lipsa acestora de către

Operator sub controlul Autorităţii delegante.

Atunci când cere inspectarea unei Instalaţii Interioare, Operatorul va indica expres motivul pentru
care Instalaţiile Interioare aduc atingere rețelei publice. Utilizatorul nu este obligat să dea curs cererii

Operatorului dacă aceste motive nu îi sunt indicate. Dacă se constată cu ocazia controlului că cererea a

fost justificată, costurile inspecției sunt suportate de Utilizator. În caz conirar, costurile inspecției sunt
suportate de Operator.
14.3 Operatorul poate, fără îndeplinirea altor tormalități, să refuze sau să întrerupă alimentarea
cu apă potabilă dacă Utilizatorul nu a dat curs cererii îndreptăţite a
Operatorului
în termenul limită solicitat sau dacă organul de control aprobat descoperă că Instalaţiile

Jaterioare sunt defectuoase sau nurespectă standardele şi normele aplicabile.
se

14.4
Operatorul răspunde
datoreazăOperatorului,

doar

pentru

deficiențele

Instalaţiilor

Interioare

care

Articolul 15 — Refelele aflate sub drumurile publice
15.1. Operatorul va asigura ca drumurile și pavajulsă fie refăcute și readusela o stare perfectă în

acele locuri unde au fost săpate șanțuri conform Articolului 19.4 din Dispoziţiile Speciale — Partea
Comunăşi a normelor privind drumurile,
15.2. Autoritatea delegantă va asigura readucerea rețelelor de alimentare cu apă şi de canalizare

în starea lor inițială atunci când acestea suferă prejudicii ca urmare a lucrărilor
de reabilitare a infrastructurii, Autoritatea delegantă şi Operatorul au obligaţia de informare reciprocă
asupra lucrărilor întreptinse care pot afecta rețelele de alimentare cu apă şi de canalizare.
15,3. Operatorul are obligaţia de a obţineautorizațiile prevăzute delegislaţia în vigoare,

TITLUL UI — PREŢUL
Articolul 16 — Reguli
16.1
Operatorul va aplica preţurile aprobate de Consiliile Locale ale unităţilor administrativ
teritoriale din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ADI PERIUBANĂ SLOBOZIA” şi
anexate la prezentul contract,

16.2

16.3

Modificările/ajustările

Utilizatorii

vor

prețului

fi

se

facturați

efectuează

conform

pe

înregistrărilor

baza

legislaţiei în materie.

contoarelor

de

Branşament şi, prin excepție,în sistem paușal atunci când nu există contoare de Branșameni, până la
instalarea acestora,

TITLUL IV — CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR
7

Articolul 17 — Standardele de alimentare
17.1 Operatoruleste obligat să furnizeze alimentarea cu apă potabilă conform standardelor de
calitate, presiune şi temperatură prevăzute în prezentul contractși de legislația în materie,
17.2 Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autorităţii

delegante

sau

de

terți

autorizați,

apei potabile şi a standardelor de securitate.

17.3

Operatorul

îndeosebi

în

ceea

ce

priveşte

controlul

calităţii

În termen de 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea delegantă și

vor

conveni

asupra

procedurilor

interne

şi

externe

necesare

respectății

graficului de lucrări definit în Articolul 12 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună şi asigurării

calităţii alimentării cu apă potabilă, precum şi respectării standardelor sanitare şi de securitate pentru

Utilizatori şi populaţie în general. Procedurile de Control vor fi face obiectul, după semnarealor, unuiact
adiţional ia prezentul contract.

Articolul 18 — Întreruperile Serviciului
18.1 Operatoruleste obligatsă furnizeze apă potabilă fiecărui Utilizator în permanență conform
condiţiilor fixate prin contractul de branşare/racordare și utilizare a Serviciului, cu respectarea

prezentului contract.

18.2 În termen de 24 (douăzeci şi patru) de luni de la Data Intrării în Vigoate, Autoritatea
delegantă şi Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi
implementaţi de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind inadecvat
şi sancțiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, ptagurile statistice și sancţiunile vor
face obiectul, după semnatea lor, unui actadiţional la prezentul contract.

18.3

Raportul

anual

adresat

Autorităţii

cuprinde evidenţaîntreruperilor Serviciului.
18.4
Operatorul
va
ţine
la
dispoziția
şi
documentelereferitoare la întreruperile Serviciului.

delegante
Autorităţii

de

către
delegante

Operator

va

înregistrările

Articolul 19 — Termenele Serviciului
nl
Operatorul se obligă să respecte termenele privind furnizarea Serviciului față de
Utilizatori, conform prezentului contract.

19.2

Pentru orice Branşament executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită a

sa, Operatorul va acorda o reducere Utilizatorului respectiv de 10% (zece la sută) din valoarea
Branşamentului în cazul în care Branşamentul este instalat într-un termen ce depăşeşte standardul, dar
mai scurt decât dublul termenului garantat, și de 20% (douăzecila sută) din valoarea Branşamentului

dacătermenul depăşeşte dublultermenului limită garantat.

19.3 Raportul anual adresat Autorităţii delegante de către Operator va cuprinde evidența
termenelor Serviciului faţă de Utilizatori, plângerilor şi reducerilor acordate din pricina întârzierilor la
Branşare.

ANEXE

Anexa | — Preţul pentru Apă
Anexa2 — Duratele de Viaţă Tehnică — Echipamente şi Lucrări - Apă
Anexa 3 — Termenele Serviciului de alimentare cu apă
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ANEXA1 — PREŢUL PENTRU APA

UAT
Slobozia

Apa

Cosâmbeşti
Apa
Ciulniţa
Apa

Mărculești

Apa

Scânteia
Apa

Tarife

lei/me

- 2,83 lei cu TVA (apa potabila populatie)

-2,28 lei cu TVA (apa potabila restul utilizatorilor)

+ 3,05 leicu TVA (apa potabila populatie)
[2,46 lei cu TYA (apa potabila restulutilizatorilor)

|3,54leicu TVA (apapotabila populatie)
+3,54 lei cu TVA (apa potabila restul utilizatorilor)

-0,10 lei fara TVA (apa potabila populatie)
- 0,10 lei cu TVA (apapotabila restul utilizatorilor)

3,00 leicu TVA
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ANEXA 2— DURATELE DE VIAŢĂ TEHNICĂ - ECHIPAMENTE ȘI
LUCRĂRI - APĂ
Acestea, conform Catalogului privind clasificareaşi duratele normale de funcționare a
mijloacelor fixe, aprobatprin Hotărârea Guvemului nr. 2139/2004, sunt de:
Durata de

(ani)

Căi de acces
Consolidari de maluri

20-30

- din fascine; lemn cu bolovan sau piatra

16-24

- din piatra bruta;blocuri din beton;zidarie de,

24-36

piatra; beton armat.
Puturi forate sau sapate
Captari si prize de apa

24-36
32-48

Conducte pentru alimentarea cu apa, inclusiv

24-36

traversarile; retele de distributie. Galerii
subterane pentru instalații tehnico edilitare

Statii detratare

„24-36

Rezervoare din beton pentru inmagazinarea
Statii de pompare, in afara de

40-60
32-48

- statii de pompareplutitoare

de:

16-24

Constructii si instalatii tehnologice pentru
alimentarea cu apa
Alte constructii pentru alimentarea cu apa
Utilaje si instalatii pentru alimentarea cuapa,
pentru tratarea apelor de alimentare, in afara

-

-

24-36
5-9

aparate de clorinare

24.36

poduri racloare

Contoarele Utilizatorilor
Pompe si aparate pentru vehicularea lichidelor:

-

32-48

pompe centrifuge, în afara de:

pentrulichide corozive

pentru

lichide

Koroziva sau abraziva
pompe axiale

cu

actiune

|

8-12

8-12

4-6

4-6
a.

75

„ANEXA 3 — TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU

IOperaţia

Termenul limită

Răspunsulla o cerere de
încheiere a unui contract
de branşare /racord şi
utilizare a serviciilor şi

Data de la care începe să
curga termenul

15 zile lucrătoare

Data primirii cererii

30 zile calendaristice

De la data depunerii
documentaţiei complete
pentru eliberarea avizului

pregătirea uneiliste de
prețuri

Eliberarea avizului de
branşare

- De la data primirii de
Debranşare de la reteaua

publică de apă

Repunerea în funcțiune a
unui Branşament

existent

Răspunsul la o plângere

5 zile lucrătoare

5 zile lucrătoare
30 de zile
calendaristice

utilizator a unei

notificări scrise făcute de
operator
Data plăţii cheltuielilor
pentru punereaîn funcţiune a
Branșamentului
De la dataînregistrării

plângerii

CONTRACT DE DELEGARE
A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

DISPOZIŢII SPECIALE = PARTEA DE CANALIZARE

Prezentele Dispoziţii Speciale fac parte din Contractul de delegare şi privesc

obligaţiile si responsabilițăţile Autorităţii delegante și Operatorului în legătură cu serviciile
publice de canalizare din Aglomeraţiile Urbane Asociate din:
Municipiul Slobozia, Comuna Cosâmbeşti. Comuna Ciulniţa, Comuna Mărculești,
Comuna Scînteia din Judeţul Ialomiţa
Acest document va fi aplicat în coroborare cu

-

Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare

-

Dispoziţiile Speciale — Parţea Comună

-

Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă

Termenii utilizaţi în aceste Dispoziţiile Speciale sunt definiţi în cadrul
Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare.
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TITLUL 1 — SCOPUL ŞI ARIA
Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziţii Speciale Condiţii — Partea de Canalizare prevăd condiţiile pentru

aplicarea Contractului de Delegare în ceeace priveşte Serviciile de colectare, transport şitratare a

Apelor Uzate.

Articolul 2 - Definiţii

„Racord”

de Delegare.

- este definit în art. | al Dispoziţiilor

„Ape uzate”înseamnă

apei

„Ape
Uzate
în gospodării,

precădere

Menajere”
instituții

Generale

ale prezentului

înseamnă
apele
rezultate
publice
şi
servicii,
care

Contract

din
folosirea
provin
cu

din metabolismul uman şi din activităţi menajere şiigienico-sanitare;

”Ape Uzate Provenite din Activităţile Economice” înseamnă toate deversările de ape
folosite în activităţile
economico-industriale sau corespunzătoare uneialte utilizări a apei
decât cea menajeră.
„Ape Meteorice” înseamnă apele ce provin din precipitaţii
atmosferice,
sunt
considerate ape meteorice şi apele ce provin din stropirea și spălarea drumurilor publice sau

private a grădinilor şi curților imobilelor.
Articolul 3 —Aria delegării

!

Aria delegării este definită în articolul 6 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de

Delegare şi desctisă în articolul 4 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună. Operatorul este
obligat să fumizeze Autorităţii delegante toate informaţiile topografice în termen de 6(şase) luni

de la Data Intrării în Vigoare, cu localizareatuturor Zonelor Urbane expres indicate înanexa | la
Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.
Articolul 4 — Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate
4.1 Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate desemnează limita rețelei(lor) de canalizare
a(le) fiecărei
Zone
Urbane
şi,
prin
extensie,
toate
suprafețele
incluse
între
aceste limite. Aceasta se va întinde până la o distanță de cel puţin 100 (o sută) de metri
calculată în orice direcție dela orice punctaflat pe reţeaua(lele) de transportal apei uzate.

4.2

regulat

4.3

Aceastălimită este definită în contractul dintre Operator şi Autoritatea delegantă.

Perimetrele

prin

de

Colectare

a

Apelor

Uzate

sunt

extinse

în

mod

acordul Operatorului cu Autoritatea delegantă, anticipând dezvoltarea noilor zone

urbane şi industriale şi pentru a permite Operatorului să își atingă obiectivele Serviciului.
TITLUL II — FURNIZAREA SERVICIULUI
ARTICOLUL 5 - DEFINIȚIA REȚELELOR DE CANALIZARE

5.1
Sistemul public de canalizare cuprinde ansamblul construcțiilor şi terenurilor
aferente, instalaţiilor
tehnologice,
echipamentelor
funcționale
şi
dotărilor
specifice,
prin
care
se realizează serviciul public de canalizare, Sistemul public de

canalizare cuprinde de regulă următoarele componente:
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a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;
b) reţele de canalizare;
c) staţii de pompare a apelor uzate;
d) staţii de epurare;

€) colectoare de evacuare spre emisar;
Î) guri de vărsare în emisar,
g) depozite de nămol deshidratat,
5.2

Reţeaua publică de canalizare

este definită în art. | din Dispoziţiile

ale prezentului Contract de Delegare.

Generale

5.3 Infiltraţii/Scurgeri

Operatorul, ca o parte a planului său de investiţii, va identifica şi va finanța un progtam

pentru reducerea, infiltraţiilor şi/sau scurgerilor din orice sistem de colectare si transport, inclusiv
orice echipament necesar atingerii acestui scop, atunci când fie una, fie ambele probleme sunt

identificate ca atare de Autoritatea delegantă. Echipamentul de specialitate poate fi considerat ca
resursă principală.
Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanței
Operatorului pe durata Contractului de Delegare,

Articolul 6 — Reamplasarea refelei
6.1
Reamplasările rețelelor de canalizare necesare atingerii unei cerințe legate de Serviciu
din partea unei administrații sau comunități suni executate de operator pe cheltuiala, solicitantului.
6.2
Reamplasările reţelelor de canalizare necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu
din partea
unei
persoane
fizice
sunt
hotărâte
şi
executate
de
Operator

pe

cheltuiala solicitantului.

63.
În situaţia în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute
o reţea,Autoritatea delegantă va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei reţele.

Articolul 7 - Protecţia instalaţiilor de canalizare
7.1 Operatorul
va
actualiza
toate
informaţiile
tehnice
despre
reţelele
de. canalizare
şi lucrărilor aferente, prevăzute în articolul $ din Dispoziţiile Speciale — Partea
Comună.
7.2 Instalaţiile de colectare a Apelor Uzate şi de tratare sunt bunuri publice, Acestea
sunt inalienabile,
imprescriptibile,
insesizabile
și protejate,
conform
prevederilor
legale, împotriva daunelor de orice natură.

13

Când

o

autoritate

intenționează
să execute
rețele de canalizare, trebuie

protecţia

reţelelor

administrativă

sau

o

persoană

lucrări de excavaţie sau alte lucrări
să
respecte
prevederile
legale

de telecomunicaţii,

de

electricitate

şi

apă.

fizică

ori

juridică

în proximitatea unei
în
vigoare
privind

Acesta

trebuie

să

obțină, mai ales, acordul prealabil scris al
Operatorului,. Costurile măsurilor de
protecție rezonabile
luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările
respective.
7.4 Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu
excepția controlorilor din partea Autorităţii delegante însoțiți de un reprezentat al Operatorului, să

intre,

sub

orice

asociate Serviciului

pretext,

în

interiorul

de canalizare,

clădirilor

şi

şantierelor

aferente

sau

să lase în interior animale, să folosească sau să

deterioreze instalaţiile sau să arunce gunoaie în preajmă.
7.5 Orice daună adusă acestor instalații sau lucrări, în general orice prejudiciu sau

tentativă de a aduceatingere integrității lor materiale sau funcționalitățilorse pedepseşte conform

legii penale.
7.6 Împreună cu Autoritatea
delegantă, Operatorul
va stabili, după necesităţi,
perimeite de protecţie împrejurul acestor lucrări care fac parte din procesul de transport,
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tratare

si deversare a apei uzate,

Articolul 8 - Racordurile
8.1
Un Racord deservește de regulă un singur Utilizator.
8.2
Racordurile sunt montate de Operator.
Costurile
montării sunt suportate
de solicitant, conform cotelor estimate în urma preţurilor definite în anexa 2 de mai jos.

Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor, Orice cheltuieli legate de
consolidarea unui Racord datorită creşterii nevoilor cad în sarcina Utilizatorului.

8.3

Racordurile

fac

parte

din

bunurile

încredințate

Operatorului

de

către
Autoritatea delegantă. Toate Racordurile sunt întreţinute, reparate şi mutate pe cheltuiala
sa. Cu toate acestea, reparaţiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare a
executării de Lucrări vor fi plătite de persoanacare solicită lucrările antemenţionate,
8.4
În interiorul Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa toate
Lucrările de Extindere necesare pentru noile Racorduri. Aceste lucrări care nu sunt cuprinse
în investiţiile contractuale sunt plătite din surse identificate cu acordul Autorităţii delegante. Ele
vor fi finanțate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care solicitat racordarea şi cu care s-a încheiat

un contract, având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului,
8.5 În afara Perimettului de Colectare a Apei Uzate,

Operatorul

va executa

finanţate, în condițiile

racordarea,

având

Lucrările
vedere

de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Racorduri; acestea
legii,

de

Utilizatorul

condiţiile tehnice ale Operatorului,

Articolul 9 — Instalaţiile Interioare

față

care

9.1

de

Instalaţiile

Punctul

Interioare,

care

prin

a

solicitat

definiție

sunt

situate

vor fi

în

în

amonte

de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operatorşi

Utilizator, nu fac parte din- reţelele publice de canalizare.
Ele sunt realizate, exploatate şi
întreţinute pe cheltuiala şi prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor şi
normelor tehnice aplicabile. Instalarea şi întreţinerea Instalaţiilor Interioare sunt efectuate astfel

încât să se evite orice problemă în funcționarea serviciului public, să se prevină orice posibilă
contaminare a reţelelor de apă potabilă şi de canalizare.
9.2 Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de salubrizare la faţa
locului, prin instalarea unui rezervor, fără respectarea condiţiilor tehnice specifice stabilite de
Operator și fără obținerea

de lege. Demararea

autorizaţiei

acestui

din partea

tip de lucrare

Autorităţii

delegante

în forma

este în toate cazurile supusă încheierii

cerută

unui

contract operaţional special între Utilizator și Operator.
9.3
Operatorul este îndreptăţit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele și

normativele în vigoare.

Articolul 10 — Inspectarea Instalaţiilor Interioare

10.1

respectă

Operatorul

Apele

Uzate

sunt

colectate

de

la

Utilizatori

standardele stabilite de contractul de branşare/racordate

numai

dacă

aceștia.

şi utilizare a Serviciului.

poate colecta Apele Uzate numai după inspectarea acestor instalaţii interioare de către

un organ având aprobarea specială a Autorităţii delegante sau, în lipsa acestuia, de către Operator
sub controlul Autorităţii delegante.

care

10.2
Operatorul
răspunde
se datorează Operatorului.

doar

pentru

deficiențele

Instalaţiilor

Interioare

Articolul 11 — Canalele aflate sub drumurile publice

Operatorul

va

asigura

ca drumurile
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și

pavajul

să fie

refăcute

şi

readuse

la

o

stare acceptabilă în acele locuri unde au fost săpate şanţuri conform Articolului 19.4 din

Dispoziţiile Speciale — Partea Comună și a normelor privind drumurile,
TITLUL III — TARIFUL
Articolul 12 - Reguli

12,1
Operatorul
va aplica tarifele aprobate de Consiliile Locale ale unităţilor
administrativ teritoriale din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ADI
PERIURBANĂ SLOBOZIA”şi anexatela prezentul contract.

12.2

Modificările

/ ajustările

tarifare se efectuează

conform legislaţiei în vigoare

în materie.
123
Facturarea Utilizatorilor se face pe baza înregistrărilor
contoarelor
de
canalizare acolo unde acestea există sau pentru cantitatea de Apă Uzată calculată ca procentaj din
apa potabilă
furnizată,
conform
clauzelor
contractuale
şi
a
prevederilor
legale
şi reglementărilor
aplicabile,
luându-se
în considerare
caracteristicile
sistemului local de canalizare.
TITLUL IV — CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR
Articolul 13 — Standardele de Furnizare a Serviciilor

13.1
În termen de 6 luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea delegantă şi
Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne şi externe necesare respectării |

graficului

de lucrări

definit

în articolul

12

din Dispoziţiile

Speciale

- Partea

Comună și asigurării calităţii Serviciilor de Canalizare, precum şi respectării standardelor de
mediu, îndeosebi pentru depunerile de scurgeri și nămol tratate. Procedurile de
control
şi
penalităţile convenite vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adiţional la

prezentul contract.
ale

13.2
Controalele necesare sunt efectuate
Autorităţii delegante sau de terţi autorizați,
13.3. Autoritatea

încheierii

colectarea

unui contract

apei pluviale.

delegantă

între

este obligată

Operator

şi

de

departamentele

administrative

să facă toate demersurile

Administrația

Drumurilor

Publice

în scopul

privind

Articolul 14 — Întreruperile Serviciului
14.1 În termen de 24 (douăzeciși patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea
delegantă și Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor

fi implementaţi de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind

inadecvat şi sancțiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, pragurile statistice și
sancţiunile vorface obiectul, după semnarealor, unui act adițional la prezentul contract.
va

142
arăta

143
înregistrările

În
raportul
său
anual
adresat
statistica întreruperilor Serviciului.

elegante,

Operatorul

Operatorul
va
ţine
la
dispoziţia
Autorităţii
şi documentelereferitoare la depăşirea debitelor de Apă Uzată.

delegante
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Autorităţii

Articolul 15 — Termenele Serviciului
15.1
Operatorul se obligă să respecte termenele de furnizare a Serviciului către de
Utilizatori, fixate în anexa 4 a prezentului contract
15.2

Pentru orice Racord executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită

asa, Operatorul va acorda o reducere Utilizatorului respectiv de 10% (zece la
sută) din valoarea Racordului în cazul în care Racordul este instalat într-un termen ce depăşeşte
standardul, dar mai scurt decât dublul termenului garantat, şi de 20% (douăzeci la sută) din
valoarea Racordului dacătermenul depăşeşte dublul termenului limită garantat.

15.3
În raportul său anual adresat Autorităţii delegante, Operator va arăta statisticile
privitoare la termenele de furnizare a Serviciului față de Utilizatori, plângerile şi reducerile
acordate din pricina întârzierilor la racordare.
ANEXE
Anexa | — Tariful pentru Canalizare

Anexa 2 — Duratele de Viaţă Tehnică — Echipamente și Lucrări - Canalizare
Anexa 3 — Termenele Serviciului de Canalizare
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ANEXA1 — TARIFUL PENTRU CANALIZARE

lei/me

UAT
Slobozia
Canal
Epurare

Tarife
- 2,11 lei cu TVA (populatie)
- 1,70 lei cu TVA( restulutilizatorilor)
- 1,00 lei cu TVA (populatie)
- 0,81 lei cu TVA restul utilizatorilor)

Cosambesti

-

ICiulniţa

-

Canal

Canal
Mărculești
Canal
Scînteia
Canal

-

-

84

ANEXA 2

ECHIPAMENTE

-

DURATELE

DE

ȘI LUCRĂRI - CANALIZARE

VIAȚĂ

TEHNICĂ

-

Acestea, conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mițloacelor fixe, aprobatprin Hotărârea Guvernului nr, 2139/2004, suntde:

[

Durata

Echipamente şi lucrări

Es pia d tehnică

Căi de acces
Canale pentru evacuarea apelor
Galerii
subterane
pentru

Conducte pentru canalizare, in afara de;
Conducte tehnologice pentru ape acide

instalatii

Statii de epurare a apelor
Iazuri de depozitare; paturi de uscare a namolului
Statii de pompare
Constructii si instalatii tehnologice
pentni
Pompe si aparate pentru vehicularea lichidelor!
pompe centrifuge, in afara de:

„=
koroziva
-

pentru lichide corozive
Pentru
| lichide
sau abraziva
pompe axiale

cu

actiune)

20-30
32-48
24-36
32-48
12-18

24.36
16-24
32-48
32-48
3-12

4-6
4-6

8-12
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ANEXA 3 — TERMENELE SERVICIULUI DE CANALIZARE
Operația

Termenul limită

Răspunsul la o cerere de
încheiere a unui contraci
de branşare/ racord şi
utilizare a serviciilor şi
pregătirea unei liste de
preturi

15 zile lucrătoare

30 zile calendaristice
Eliberarea avizului de
racardare

Răspunsul la o plângere

30 de zile

calendaristice
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Data de la care începe să
curga termenul
Data primirii cererii

De la data depunsrii
documentaţiei complete pentru
eliberarea avizului

De la data înregistrării
plângerii

Prezentele Dispoziţii Speciale fac parte din Contractul de delegare şi privesc

obligaţiile si responsabilităţile Autorităţii delegante şi Operatorului în legătură cu serviciile
publice de canalizare din Aglomeraţiile Urbane Asociate din:
Municipiul Slobozia. Comuna Cosâmbești, Comuna Ciulniţa, Comuna Mărculești
Comuna Scînteia din Judeţul lalomi
Acest documentvafi aplicat în coroborare cu

Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare
Dispoziţiile Speciale — Partea Comună
Sr

„Dispoziţiile Speciale — Partea de Apă

Termenii utilizaţi în aceste Dispoziţiile Speciale sunt definiţiîn cadrul
Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare.
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TITLUL I — SCOPUL ŞI ARIA
Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziţii Speciale Condiţii — Partea de Canalizare prevăd condiţiile pentru
aplicarea Contractului de Delegare în ceeace privește Serviciile de colectare, transport şi tratare a

Apelor Uzate.

Articolul 2 - Definiţii

„Racord” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor
de Delegare.

Generale

ale prezentului

Contract

„dpe uzate”înseamnă

„Ape
Uzate
Menajere”
înseamnă
apele
rezultate
din
folosirea
apei
în gospodării,
instituţii
publice
şi
servicii,
care
provin
cu
precădere
din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;
folosite

"Ape Uzate Provenite din Activităţile Economice” înseamnă toate deversările de ape

în activităţile

economico-industriale

sau corespunzătoare

uneialte utilizări a apei

decât cea menajeră.
„Ape Meteorice”
înseamnă apele ce provin din precipitaţii atmosferice,
sunt
considerate ape meteorice şi apele ce provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau
private, a grădinilor şi curților imobilelor.

Articolul 3 — Aria delegării
|
Aria delegării este definită în articolul 6 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de
Delegare şi descrisă în articolul 4 din Dispoziţiile Speciale — Partea Comună. Operatorul este
obligat să furnizeze Autorităţii delegante toate informațiile topografice în termen de 6 (șase) luni
de la Data Intrării în Vigoare, cu localizarea tuturor Zonelor Urbane expres indicate în anexa | la

Dispoziţiile Speciale — Partea Comună.

Articolul 4 — Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate

4.1 Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate desemnează limita reţelei(lor) de canalizare
a(le) fiecărei
Zone Urbane
şi, prin extensie,
toate
suprafețele
incluse
între
aceste limite. Aceasta se va întinde până la o distanță de cel puţin 100 (o sută) de metri
calculată în orice direcţie de la orice punct aflat pe rețeaua(lele) de transport al apei uzate.
4.2
Această limită este definită în contractul dintre Operatorși Autoritatea delegantă.
4.3
Perimetrele
de Colectare
a Apelor
Uzate
sunt extinse în mod

regulat

prin

acordul Operatorului cu Autoritatea delegantă, anticipând dezvoltarea noilor zone

urbane şi industriale şi pentru a permite Operatoruluisă îşi atingă obiectivele Serviciului,
TITLUL II — FURNIZAREA SERVICIULUI
ARTŢICOLUL 5 - DEFINIȚIA REŢELELOR DE CANALIZARE

5.1

Sistemul public de canalizare cuprinde ansamblul construcţiilor şi tetenurilor

aferente, instalaţiilor
tehnologice,
echipamentelor
funcţionale
şi
dotărilor
specifice,
prin
care
se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de
canalizare cuprinde de repulă următoarele componente:
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SI

a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;
b) reţele de canalizare;
c) staţii de pompare a apelor uzate;
d) stații de epurare;

e) colectoare de evacuare spre emisar;
f) guri de vărsare în emisar;
8) depozite de nămol deshidratat,

5,2 Reţeaua publică de canalizare
ale prezentului Contract de Delegare.
5.3 Infiltraţii/Scurgeri

este definită în art. 1 din Dispoziţiile

Generale

Operatorul, ca o parte a planului său de investiţii, va identifica şi va finanța un program
pentru reducerea infiltraţiilor şi/sau scurgerilor din orice sistem de colectare si transport, inclusiv
orice echipament necesar atingerii acestui scop, atunci când fie una, fie ambele: probleme sunt
identificate ca atare de Autoritatea delegantă. Echipamentul de specialitate poate fi considerat ca
resursă principală,
Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanţei
Operatorului pe durata Contractului de Delegare.

Articolul 6 — Reamplasarea reţelei
6.1
Reamplasările reţelelor de canalizare necesare atingerii uneicerinţe legate de Serviciu

din partea unei administrații sau comunităţi sunt executate de operator pe cheltuiala solicitantului,
6.2 Reamplasările rețelelor de canalizare necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu
din partea
unei
persoane
fizice
sunt
hotărâte
şi
executate
de
Operator
pe cheltuialasolicitantului.
6,3.
În situația în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute
o rețea,Autoritatea delegantă va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei reţele.

Articolul 7 - Protecţia instalaţiilor de canalizare
:
7.1 Operatorul
va
actualiza
toate
informaţiile
tehnice
despre
.rețelele
de
canalizare
şi lucrărilor aferente, prevăzute în articolul 5 din Dispoziţiile Speciale — Partea
Comună.
7.2 Instalaţiile de colectare a Apelor Uzate și de tratare sunt bunuri publice. Acestea
sunt inalienabile,
imprescriptibile,
insesizabile
şi protejate,
conform
prevederilor : ;
lepale, împotriva daunelor de orice natură.

7.3 Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică
intenționează să execute lucrări de excavaţie sau alte lucrări în proximitatea unei
reţele de canalizare, trebuie

protecția

rețelelor

să

respecte

de telecomunicaţii,

de

prevederile

electricitate

legale

şi

apă.

în

vigoare

Acesta

privind

trebuie

să

obțină, mai ales, acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de
protecție rezonabile
luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările

respective.

7.4 Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu
excepția controlorilor din partea Autorităţii delegante însoţiţi de un reprezentat al Operatorului, să

intre,

sub

orice

asociate Serviciului

pretext,

în

interiorul

de canalizare,

clădirilor

şi

şantierelor

aferente

sau

să lase în interior animale, să folosească sau să

deterioreze instalațiile sau să arunce gunoaie în preajmă.

7.5

Orice daună adusă acestor instalaţii sau lucrări, în general orice prejudiciu sau

tentativă de a aduce atingere integrităţii lor materiale sau funcționalităților se pedepseşte conform
legii penale.
7.6 Împreună cu Autoritatea
delegantă, Operatorul
va stabili, după necesităţi,
perimetre de proiecţie împrejurul acestor lucrări care fac parte din procesul de transport,
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tratare

si deversare a apei uzate,

Articolul 8 - Racordurile
8.1
Un Racord deservește de regulă un singur Utilizator.

8.2

Racordurile

sunt montate

de solicitant, conform cotelor estimate
Cheltuielile aferente se plătesc înainte
consolidarea unui Racord datorită creşterii
8.3 Racordurile
fac
parte

către

de Operator.

Costurile

montării

sunt suporiate

în urma preţurilor definite în ancxa 2 de mai jos.
de începerea lucrărilor. Orice cheltuieli legate de
nevoilor cad în sarcina Utilizatorului,
din
bunurile
încredințate
Operatorului
de

Autoritatea delegantă. Toate Racordurile sunt întreţinute, reparate şi mutate pe cheltuiala

sa. Cu foaie acestea, reparațiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare
executării de lucrărivor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenţionate.

8.4

a

În interiorul Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executatoate

Lucrările de Extindere necesare pentru noile Racorduri. Aceste lucrări care nu sunt cuprinse
în investiţiile contractuale sunt plătite din surse identificate cu acordul Autorităţii delegante. Ele
vor fi finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care a solicitat racordarea şi cu care s-a încheiat
un contract, având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului,
i

8.5

În afara

Perimetrului

de Colectare

a Apei

Uzate,

Operatorul

va executa

Lucrările
de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Racorduri; acestea
vorfi
finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care a solicitat racordarea, având în

vedere

condiţiile tehnice ale Operatorului.

Articolul 9 — Instalaţiile Interioare
9.1

Instalaţiile

Interioare,

care

prin

definiţie

sunt

situate

în

amonte

faţă
de
Punctul
de Delimitare a Instalaţiilor.de Alimentare cu Apă dintre Operator și
Utilizator, nu fac parte din reţelele publice de canalizare.
Ele sunt realizate, exploatate şi
întreţinutepe cheltuiala şi prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor şi
normelor tehnice aplicabile. Instalarea şi întreţinerea Instalaţiilor Interioare sunt efectuate astfel

încât să se „evite orice problemă. în funcționarea serviciului public, să se prevină orice posibilă
contaminare a rețelelor de apă potabilă şi de canalizare,

9.2 Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de salubrizare la fața
locului, prin instalarea unui rezervor, fără respectarea condiţiilor tehnice specifice stabilite de
Operator şi fără obținerea autorizaţiei din partea Autorităţii delegante în forma cerută _.
de lege, Demararea acestui tip de lucrare este în toate cazurile supusă încheierii unui

contract operaţional special între Utilizator şi Operator.
9.3
Operatorul este îndreptățit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele şi
normativele în vigoare.

Articolul 10 — Inspectarea Instalaţiilor Interioare
10.1
Apele Uzate sunt colectate de la

respectă

Utilizatori

standardele stabilite de contractul de branşare/racordare

numai

dacă

aceştia

şi utilizare a Serviciului.

Operatorul poate colecta Apele Uzate numai după inspectarea acestor instalaţii interioare de către
un organ având aprobarea specială a Autorităţii delegante sau, în lipsa acestuia, de câtre Operator

sub controlul Autorităţii delegante.
care

10.2

se

Operatorul

răspunde

datorează Operatorului.

doar

pentru

deficienţele

Instalaţiilor

Interioare

Articolul 1] — Canalele aflate sub drumurile publice
Operatorul

va

asigura

ca

drumurile

31

şi

pavajul

să

fie

refăcute

şi

readuse

la o stare acceptabilă în acele locuri unde au fost săpate şanţuri conform Articolului 19,4 din
Dispoziţiile Speciale — Partea Comună și a normelorprivind drumurile.
TITLUL III — TARIFUL
Articolul 12 - Reguli
IPBI
administrativ

Operatorul
va aplica tarifele aprobate de Consiliile Locale ale unităţilor
teritoriale din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “ADI

122
în materie.
12.3

Modificările

PERIURBANĂ SLOBOZIA”și anexate la prezentul contract,
/ ajustările

tarifare se efectuează

conform legislaţiei în vigoare

Facturarea Utilizatorilor se face pe baza înregistrărilor

contoarelor

de

canalizare acolo undeacestea există sau pentrucantitatea de Apă Uzată calculată ca procentaj din

apa potabilă
furnizată,
conform
clauzelor
contractuale
şi
a
prevederilor
legale
şi reglementărilor
aplicabile,
lvându-se
în considerare
caracteristicile
sistemului local de canalizare.
TITLUL IV — CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR
Articolul 13 — Standardele de Furnizare a Serviciilor
13.1

În termen de 6 luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea delegantă și

Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne şi externe necesare respectării
graficului
de lucrări
definit
în articolul
12
din Dispoziţiile
Speciale
-— Partea
Comună şi asigurării calităţii Serviciilor de Canalizare, precum şi respectării standardelor de
mediu, îndeosebi pentru depunerile de scurgeri și nămol tratate. Procedurile de
control
și
penalităţile convenite vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adițional la:

prezentul contract,
ale

:

13.2
Controalele necesare sunt efectuate
Autorităţii delegante sau de terţi autorizați.
13.3. Autoritatea

delegantă

încheierii unui contract între
colectarea apei pluviale.

este obligată

Operator

şi

de

departamentele

administrative.:-:

să facă toate demersurile

Administraţia

Drumurilor

în scopul

Publice

privind

Articolul 14 — Întreruperile Serviciului
14.1 În termen de 24 (douăzecişi patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea
delegantă și Operatorul vor defini decomun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor
fi implementaţi de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind

inadecvat şi sancţiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, pragurile statistice şi
sancţiunile vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adiţional la prezentul contract.
va

142

arăta

14.3
înregistrările

În

raportul

său

anual

adresat

delegante,

Operatorul

Operatorul
va
ține
la
dispoziţia
Autorităţii
şi documentele referitoare la depăşirea debitelor de Apă Uzată.

delegante

statistica întreruperilor Serviciului.
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Awtorităţii

Articolul 15 — Termenele Serviciului
15.1
Operatorul se obligă să respecte termenele de furnizare a Serviciului către de
Utilizatori, fixate în anexa 4 a prezentului contract
15.2 Pentru orice Racord executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită
a sa, Operatorul va acorda o reducere Uitilizatorului respectiv de 10% (zece la

sută)

din valoarea Racordului în cazulîn care Racordul este instalat într-un termen ce depășește

standardul, dar mai scurt decât dublul termenului garantat, şi de 20% (douăzeci la sută) din

valoarea Racordului dacătermenul depăşeşte dublul termenului limită garantat.
15.3

În raportul său anual adresat Autorităţii delegante, Operator va. arăta statisticile

privitoare la termenele de fumizare a Serviciului faţă de Utilizatori, plângerile şi reducerile
acordatedin pricina întârzierilor la racordare.

ANEXE
Anexa | — Tariful pentru Canalizare
Anexa 2 — Duratele de Viaţă Tehnică — Echipamente şi Lucrări - Canalizare
Anexa 3 — Termenele Serviciului de Canalizare
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ANEXA 1 — TARIFUL PENTRU CANALIZARE

lei/me
UAT
Slobozia

Tarife

Canal

- 2,11 lei cu TVA (populatie)

Epurare

- 1,00 lei cu TVA (populatie)

ICosambesti
Canal
Ciuiniţa

- 1,70 lei cu TVA( restulutilizatorilor)
- 0,81 lei cu TVA ( restulutilizatorilor)
=
-

Canal

-

Canal

-

Mărculești

Scînteia
Canal

-

-
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ANEXA 2
ECHIPAMENTE

DURATELE
DE
VIAȚĂ
ŞI LUCRĂRI - CANALIZARE

TEHNICĂ

-

Acestea, conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelorfixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr, 2139/2004, sunt de :

Durata

Echipamente şi lucrări

epiatt
ă enisi

Căi de acces
Canale pentru evacuarea apelor

20-30
32-48

Galerii
subterane
pentru
instalatii
Conducte pentru canalizare, in afara de;

24-36
32-48

Statii de epurate a apelor
Iazuri de depozitare; paturi de uscare a namolului
Statii de pompare
Constructii si instalatii tehnologice pentr

24-36
16-24
32-48
32-48

Conducte tehnologice pentr ape acide

Pompe si aparate pentru vehicularealichidelor:

-

-

loroziva

pompe centrifuge, in afara de:
pentru lichide corozive

- pentru
lichide
sau abraziva
pompe axiale

cu

actiune

12-18

8-12

4-6

4-6
8-12
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ANEXA 3 — TERMENELE SERVICIULUI DE CANALIZARE
Operația

Termenul limită

Răspunsul la o cerere de
încheiere a unui contract
de branşare/ racord şi
utilizare a serviciilor și
pregătirea unei liste de
preţuri

15 zile lucrătoare

30 zile calendaristice
Eliberarea avizului de
racordare

Răspunsul la o plângere

30 de zile

calendaristice

Ia
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Data de la careîncepe să
curga termenul
Data primirii cererii

De la data depunerii
documentaţiei complete pentrul
eliberarea avizului
De la data înregistrării
plângerii

Marnizer ofgta Fnctertiaru

RIȘA SIMTEX E)

ROMANIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA oz
Tel.: 02423 230200
Fax: 0243 230250

Fi

:

;

web: www.ricnat.ro

Slobozia - Piaţa Revoluţiei Nr. 1

e-mail: cjifcicnet.ro

Nr_/3f/0___

Zo2/ FF

din02-.06.2021

REFERATDE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Ialomiţa cu unitățile
administrativ teritoriale componente ale ASOCIA ȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂDE
UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CUAPĂȘI CANALIZARE "ADI
PERIURBANĂSLOBOZIA” în vederea participării la patrimoniul Asociaţiei,
în calitate de membru asociat cu drepturi depline

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Județean Ialomița
aprobarea asocierii Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu unităţile administrativ teritoriale
componente ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILIȚĂȚI PUBLICE
PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE "ADI PERIURBANĂSLOBOZIA ”în
vederea participării la patrimoniul Asociaţiei, în calitate de membru asociat cu drepturi depline.
Asociaţia a fost înființată în anul 2011 prin asocierea Municipiului Slobozia cu localitățile Ciulniţa,
Cosâmbeşti, Griviţa, Mărculești și Scânteia. Astfel cum rezultă şi din Statutul Asociaţiei, aceasta a fost
constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării exploatării, monitorizării şi gestionării
în comun ă serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza de competență a unităților administrativ
teritoriale membre. În acest sens, la data de 16.04.2014, în condițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Asociaţia a delegat
către operatorul regional SC Urban SA Slobozia serviciul de apă şi canalizare din fiecare localitate
componentă a Asociaţiei.

În conformitate cu atribuţiile conferite prin Codul administrativ unui consiliujudețean în domeniul

serviciilor comunitare de utilitate publică de interes judetean, acesta are obligaţia de a sprijini autoritățile

publice locale înfurnizarea către cetățenia serviciilor utilitate publică, inclusiv cele de apășicanalizare.
Prin aderarea Judeţului Ialomiţa la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE
UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE "ADI
PERIURBANĂ SLOBOZIA” se urmăreşte îmbunătățirea calității şi accesului la infrastructura de

apă/canalizare, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în toate zonele rurale din

județul Ialomiţa care, în prezent, nu beneficiază de aceste servicii. De asemenea, trebuie avut în vedere și

faptul că investițiile din acest domeniu sunt considerabile, astfel încât, accesarea fondurilor europene
reprezintă un element cheie pentru trecerea de la un număr mare de furnizori de servicii de o calitate
scăzută la un număr limitat de operatori puternici, capabili să furnizeze servicii durabile la tarife
acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de investiţii şi dezvoltarea ulterioară a sistemelor de

apă şi canalizare.
Prin proiectul de hotărâre se propune aderarea Județului Ialomița la Asociaţie, ca primă etapă în
procesul de participare la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, cel căruia, aşa

cum s-a arătat mai sus, Asociaţia i-a delegat serviciul de alimentare cu apă și canalizare pe raza de
competenţă a unităţilor administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei.

tean lalomita
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Conform Codului administrativ, Preşedintele Consiliului Județean Ialomița este reprezentantul de
drept al județului Ialomița în cadrul organelor de conducere ale Asociaţiei (Adunarea Generală a
Asociaţilor, respectiv Consiliul director). Tot prin proiectul de hotărâre, în acord cuStatutul Asociaţiei, se
propune aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi canalizare între ASOCIAŢIA
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE

ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE "ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA ” şi operatorul regional
S, C. URBAN S.A. Slobozia.
Constatând că sunt îndeplinite conditiile de legalitate şi oportunitate, propun Consiliului Județean
Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul
Ialomiţa, cu unităţile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de apă şi canalizare
»ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”în vedereaparticipării la patrimoniul
Asociaţiei, în calitate de membru asociat cu drepturi depline

Conform Codului administrativ Consiliul Judeţean are obligaţia de a sprijini autorităţile
publice locale în furnizarea către cetățeni a serviciilor utilitate publică, inclusiv cele de apă şi
canalizare.
Pentru realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea
apelor uzate (91/271/BEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), la
nivelul judeţului Ialomița sunt necesare investiții pentru îmbunătățirea calităţii şi a accesului la

infrastructura de apă și canalizare.
Aria de acoperire a proiectelor regionale va crește prin preluarea de către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară a localităţilor mai mici, şi extinderea, astfel, a ariei de operare a

operatorilor regionali care sunt beneficiarii vizaţi de politica de regionalizare în sectorul de apă și
apă uzată.
Prin
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Județului

Ialomița

la

ASOCIAŢIA

DE

DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE

CU APĂ ȘI CANALIZARE "ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” se urmăreşte îmbunătăţirea
calităţii şi accesului lainfrastructura de apă/canalizare, prin asigurarea serviciilor de alimentare
cu apă şi canalizare în toate zonele rurale din judeţul Ialomiţa care, în prezent, nu beneficiază de
aceste servicii. De asemenea,trebuie avutîn vedere faptul că investiţiile din acest domeniu sunt
considerabile, astfel încât, accesarea fondurilor europene reprezintă un element cheie pentru

trecerea de la un număr mare de furnizori de servicii de o calitate scăzută la un număr limitat de
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operatori puternici, capabili să furnizeze servicii durabile la tarife acceptabile, care vor asigura
recuperarea costurilor de investiţii şi dezvoltarea ulterioară a sistemelor de apă şi canalizare,
- Conform Ghiduluisolicitantului POIM 2014-2020, Axa 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu
în condiții de management eficient al resurselor, OS 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi
epurare a apelor uzate urbane, precum și gradul de asigurare a alimentării cu apă potabilă a
populației, solicitanţii eligibili sunt Operatorii Regionali de Apă (în numele Asociaţiile de
Dezvoltare Intercomunitară). Acţionariatul Operatorului Regional este format exclusiv din
membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară existente, constituită din localitățile
respective şi Consiliul Judeţean în aria cărora operează compania, în numele cărora promovează
proiectele integrate de management al apei şi apei uzate, Operatorul Regional fiind astfel o
companie de interes public finanțată prin fonduri publice; pentru proiectele noi, nu se vor crea
noi ADI,ci cele existente se vor extinde prin includerea de noi membri.
Prin proiectul de hotărâre se propune aderarea Judeţului Ialomiţa la Asociaţie, ca primă
etapă în procesul de participare la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA
Slobozia, cel căruia Asociaţia i-a delegat serviciul de alimentare cu apă și canalizare pe raza de
competenţă a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei.
Faţă de cele prezentate, propunem Plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobarea
asocierii cu drepturi depline a Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu Unităţile
Administrativ Teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi
publice pentru serviciul de apă și canalizare "ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” în vederea
participării la patrimoniul Asociaţiei cusuma de 1.000 lei, ceea ce va asigura | vot în AGA
ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”, precum și cotizaţia pentru anul 2021 în cuantum de 50.000
lei,
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