
R O M Â N I A                                                                                                                        
JUDET�UL MURES�  
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES� 
 
 
 
 

H O T A� R Â R E A   Nr. 205 
din 8 mai 2009 

 
privind modificarea s�i completarea  art. 2, art. 4, art. 5 alin. (1) s�i art. 7 din Hota�rârea 

Consiliului local municipal  nr. 98/03.03.2009 referitoare la aprobarea  
Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. s�i a  

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa� s�i de canalizare  
 
 
 
 
            Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a�  extraordinara� de lucru, 
 

Având în vedere prevederile art. 11 - 13, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c” s�i “d”, alin. (3), lit. 
„c” , alin. (5), lit. “a” s�i art. 37 din Legea nr. 215/2001, privind administrat�ia publica� locala�, 
republicata�, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 13/2008, pentru modificarea s�i completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilita�t�i publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciile de 
alimentare cu apa� s�i canalizare, ale H.G.R. nr. 855/2008,  prevederile din  POS Mediu, medierea 
punctelor în divergent�a� cu ceilalt�i asociat�i din cadrul A.D.I. Aquainvest Mures�, raportat la punctele în 
divergent�a� asupra Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa� s�i de canalizare, 
precum s�i preciza�rile ulterioare ale Ministerului Mediului, 

Va�zând expunerea de motive nr. 182 din 07.05.2009 a Secretarului municipiului Tîrgu-Mures� 
privind modificarea s�i completarea art. 2, art. 4, art. 5, alin. (1) s�i art. 7 ale Hota�rârii Consiliului local 
municipal nr. 98/03.03.2008 privind aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania 
Aquaserv S.A. s�i a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa� s�i de 
canalizare, 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (3), lit. „c”, alin. (4), lit. „a” s�i „e”, art. 45,  
alin. (1) s�i (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica� locala�, 
republicata�, 
 

H o t a� r a� s� t e : 
 
 Art. 1.  Art. 2 al Hota�rârii Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009, se modifica� s�i se 
completeaza� dupa� cum urmeaza�:   

Anexa nr. 1, Art. VI – Act�iunile, subtitlul drepturi s�i obligat�ii conferite de act�iuni, alin. (6) – 
1 se radiaza�.  

 
Art. 2.  Art. 4 al Hota�rârii Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 se completeaza� cu un 

nou aliniat dupa� cum urmeaza�:  
Se mandateaza�  dl. Todoran Liviu Emil Nicu, reprezentantul A.G.A. al municipiului Tîrgu 

Mures� în vederea aproba�rii Actului constitutiv modificat al S.C. COMPANIA AQUASERV SA 
conform art. 1 al prezentei la prima s�edint�a� extraordinara� A.G.A. a S.C. COMPANIA AQUASERV 
S.A. 



 Art. 3. Art. 5, alin. (1) al Hota�rârii Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 privind 
aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. s�i a Contractului de delegare 
a gestiunii serviciului de alimentare cu apa� s�i de canalizare, se modifica� s�i se completeaza� urmând a 
avea urma�torul cuprins: 

Se aproba� Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa� s�i de 
canalizare, modificat în concordant�a� cu cerint�ele U.E., împreuna� cu toate anexele care fac parte 
integranta� din prezenta hota�râre. 

 
 
Art. 4. Se împuternices�te d-na Lokodi Edita Emoke ca în numele s�i pe seama municipiului 

Tîrgu Mures� în calitate de Pres�edinte al Asociat�iei de Dezvoltare Intercomunitara� Aquainvest sa� 
semneze cu S.C. Compania Aquaserv S.A., Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare 
cu apa� s�i canalizare. 

 
Art. 5. Parte din art. 7 din Hota�rârea Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 se elimina�, 

respectiv urma�toarele prevederi – „iar în perioada de tranzit�ie  se va supune aproba�rii Aduna�rii 
Generale a A.D.I. discutarea propunerilor din Notele nr. 91 s�i 93/2009”. 

Art. 6.  Restul articolelor din Hota�rârea Consiliului local municipal nr. 98/03.03.2009 ra�mân 
nemodificate.  

 
Art. 7. De executarea prezentei hota�râri ra�spunde Direct�ia economica�, Administrat�ia 

domeniului public, dl. Todoran Liviu Emil Nicu, reprezentantul municipiului în A.G.A. AQUASERV, 
Pres�edintele A.D.I. Aquainvest  s�i conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV SA. 

 
 

            Pres�edinte de s�edint�a� 
                           ing. Maior Sergiu Claudiu 
 
 
                  Contrasemneaza�  
  Secretarul Municipiului Tîrgu Mures�  
                    Maria Cioban                  
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CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE 

CU APA� S�I DE CANALIZARE 
 
 

încheiat asta�zi ............. la ................ 
 

 
 

DISPOZIT�II GENERALE 
 
 
PA�RT�ILE CONTRACTANTE 
 

ÎNTRE 
 
Asociat�ia de dezvoltare intercomunitara� „ AQUA INVEST MURES ” (denumita� Asociat�ia), cu sediul 
în Tg. Mures�, str. Prima�riei nr. 2, înscrisa� în Registrul asociat�iilor s�i fundat�iilor de la grefa judeca�toriei 
Tg. Mures� cu nr. 26/2008, reprezentata� de Lokodi Edita Emoke în calitate de Pres�edinte al Asociat�iei,  
 
în numele s�i  pe seama urma�toarelor unita�t�i administrativ-teritoriale membre: 
 

1. Consiliul Judet�ean Mures�, în baza Hota�rârii ___________________________________ 
2. Consiliul Local al municipiului Reghin, în baza Hota�rârii ________________________ 
3. Consiliul Local al municipiului Sighis�oara, în baza Hota�rârii ______________________ 
4. Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mures�, în baza Hota�rârii _____________________ 
5. Consiliul Local al municipiului Tîrna�veni, în baza Hota�rârii ________________________; 
6. Consiliul Local al oras�ului Cristuru Secuiesc, în baza Hota�rârii ______________________ 
7. Consiliului Local al oras�ului Iernut, în baza Hota�rârii ______________________________ 
8. Consiliul Local al oras�ului Ludus�, în baza Hota�rârii _______________________________ 
9. Consiliul Local al oras�ului Miercurea Nirajului,  în baza Hota�rârii ____________________ 
10. Consiliul Local al oras�ului Sa�rmas�u, în baza Hota�rârii ______________________________ 
11. Consiliul Local al oras�ului Sângeorgiu de Pa�dure, în baza Hota�rârii ___________________ 
12. Consiliul Local al oras�ului Ungheni, în baza Hota�rârii ______________________________ 
13. Consiliul Local al comunei Aca�t�ari, în baza Hota�rârii _______________________________ 
14. Consiliul Local al comunei Ada�mus�, în baza Hota�rârii ______________________________ 

15. Consiliul Local al comunei Albes�ti, în baza Hota�rârii _________________________________ 

16. Consiliul Local al comunei Alunis�, în baza Hota�rârii ________________________________ 
17. Consiliul Local al comunei Band, în baza Hota�rârii _________________________________ 
18. Consiliul Local al comunei Brîncovenes�ti, în baza Hota�rârii ___________________________ 
19. Consiliul Local al comunei Ceuas�u de Câmpie, în baza Hota�rârii _______________________ 
20. Consiliul Local al comunei Cra�ciunes�ti, în baza Hota�rârii ______________________________ 
21. Consiliul Local al comunei Cristes�ti, în baza Hota�rârii ________________________________ 
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22. Consiliul Local al comunei Corunca, în baza Hota�rârii ________________________________ 
23. Consiliul Local al comunei Danes�, în baza Hota�rârii _________________________________ 
24. Consiliul Local al comunei Deda, în baza Hota�rârii _________________________________ 
25. Consiliul Local al comunei Ernei, în baza Hota�rârii _________________________________ 
26. Consiliul Local al comunei Ga�nes�ti, în baza Hota�rârii _____________________________ 

27. Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, în baza Hota�rârii _________________________ 
28. Consiliul Local al comunei Gornes�ti, în baza Hota�rârii ______________________________ 
29. Consiliul Local al comunei Iba�nes�ti, în baza Hota�rârii ____________________________ 

30. Consiliul Local al comunei Livezeni, în baza Hota�rârii ______________________________ 
31.  Consiliul Local al comunei Ma�da�ras�, în baza Hota�rârii ______________________________ 
32. Consiliul Local al comunei Pa�net, în baza Hota�rârii _________________________________ 
33. Consiliul Local al comunei Poga�ceaua, în baza Hota�rârii ______________________________ 
34. Consiliul Local al comunei Porumbeni, în baza Hota�rârii ______________________________ 
35. Consiliul Local al comunei Rîciu, în baza Hota�rârii ___________________________________ 
36. Consiliul Local al comunei Rus�ii Munt�i, în baza Hota�rârii ______________________________ 
37. Consiliul Local al comunei Sîngeorgiu de Mures�, în baza Hota�rârii _______________________  
38. Consiliul Local al comunei Sînpaul, în baza Hota�rârii ________________________________ 

39. Consiliul Local al comunei Sînpetru de Cîmpie, în baza Hota�rârii _______________________ 
40. Consiliul Local al comunei S�incai, în baza Hota�rârii ______________________________  
41. Consiliul Local al comunei Zau de Cîmpie, în baza Hota�rârii ________________ 

 
 
Aceste unita�t�i administrativ – teritoriale fiind denumite în continuare “Autoritate  Deleganta� ” 
 
S�i 
 
Societatea Comerciala� _Compania Aquaserv S.A., codul de înregistrare fiscala� RO 10755074 
înmatriculata� la Oficiul Registrul Comert�ului  Mures cu numa�rul J26/464/1998 cu sediul principal în 
Tg. Mures�, str. Kos Karoly nr.1 judet�ul/sectorul Mures� reprezentata� de _______________, având 
funct�ia de _______________,  
 
denumita� în continuare „Operatorul”,  
 

numite împreuna� „Pa�rt�ile” s�i separat „Partea” 
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PREAMBUL 

 
Urma�toarele aspecte au fost discutate si convenite anterior semna�rii Contractului de delegare 
 
a) Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana�, România s�i-a asumat obligat�ii care implica� 
investit�ii importante în sectorul de apa� s�i canalizare, pâna� în 2015 pentru un numa�r de 263 de 
aglomera�ri urbane cu locuitor-echivalent (l.e..) mai mare de 10.000 s�i pâna� în 2018 în 2.346 aglomera�ri 
urbane cu un l.e. cuprins între 2.000 s�i 10.000. 
 
b) Un element esent�ial pentru atingerea obiectivelor ambit�ioase de investit�ii îl reprezinta�  
implementarea unui model institut�ional care sa� permita� unor operatori mai mari, puternici s�i cu 
experient�a� sa� furnizeze serviciile de alimentare cu apa� s�i de canalizare în mai multe unita�t�i 
administrativ teritoriale, în baza unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii, denumit în 
prezentul Contract  „Dezvoltarea Regionala�” s�i definit în art. 1 din prezentul Contract. 
 
MECANISMUL DE DEZVOLTARE REGIONALA� este proiectat pentru a fi convinga�tor, progresiv s�i 
eficient. 
 
Convinga�tor: 
 
Prin Asociat�ia de Dezvoltare Intercomunitara� în vederea gestiona�rii procesului de cons�tientizare s�i 
informare a Consiliilor Locale din regiune despre obiectivele proiectului comun de dezvoltare 
regionala�, precum s�i pentru determinarea fieca�ruia dintre ele sa� devina� membru al asociat�iei. 
 
Prin Contractul de delegare care dovedes�te ca� Mecanismul de Dezvoltare Regionala� din cadrul 
procesului de integrare europeana� respecta� hota�rârile Consiliilor Locale privind, mai ales, planul de 
investit�ii, politica de pret�uri s�i tarife, sistemul de garant�ii s�i drepturile de control. 
 
Progresiv:    
 
Prin Asociat�ia de Dezvoltare Intercomunitara� în vederea gestiona�rii unui proces de integrare 
operat�ionala� progresiva� a fieca�rui membru al Asociat�iei de Dezvoltare Intercomunitara�, prin semnarea 
unui Contract de delegare. 
 
Prin Contractul de delegare care introduce Perioada de Tranzit�ie s�i condit�iile de îndeplinire a 
obligat�iilor comune, pentru noii semnatari. 
 
Eficient: 
 
Prin Contractul de delegare care introduce drepturi s�i obligat�ii detaliate, operat�ionale s�i echilibrate 
pentru Autoritatea deleganta� s�i pentru Operator. 
 
În mod special, acest Contract de delegare recunoas�te obiectivul Operatorului de a dobândi mai multa� 
eficient�a� s�i de a-s�i dezvolta propriile sale capacita�t�i de autofinant�are bazate pe un sistem regional 
veritabil de gestiune a activelor. 
 
c) Conform legislat�iei române, Consiliul Local are competent�a exclusiva� de a defini principiile 
organizat�ionale s�i operat�ionale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i canalizare, 
precum s�i modifica�rile s�i completa�rile aduse acestora în interes public. Art. 136 din Constitut�ia 
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României, Legea 213/1998 privind proprietatea publica� s�i regimul juridic al acesteia (denumita� în 
continuare „Legea nr. 213/1998”) s�i Legea 215/2001 a administrat�iei publice locale (denumita� în 
continuare „Legea nr. 215/2001”) constituie „Principiile Generale ale Organiza�rii Autonome a 
Administrat�iei Publice Locale”. Acestea pun bazele legale ale organiza�rii, întret�inerii s�i dezvolta�rii 
sistemelor de alimentare cu apa� potabila� s�i de canalizare în cadrul limitelor teritoriale ale Localita�t�ilor.  
 
d). Legea serviciului de alimentare cu apa� s�i de canalizare nr. 241/2006, cu modifica�rile ulterioare, 
permite, conform art.10 alin.1 lit.d, autorita�t�ilor administrat�iei publice locale sa� delege gestiunea 
acestor servicii publice uneia sau mai multor persoane juridice, indiferent de organizarea s�i forma 
juridica� a acestora, dupa� cum autorita�t�ile administrat�iei publice locale sunt îndrepta�t�ite sa� det�ina�, sa� 
foloseasca� s�i sa� dispuna� de domeniul public local, inclusiv în ceea ce prives�te organizarea, întret�inerea 
s�i dezvoltarea ret�elelor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare. 
 
e). Autoritatea deleganta� s�i Operatorul declara� ca� atingerea obiectivelor ment�ionate la art. 3 de mai jos 
trebuie sa� se traduca� prin respectarea de ca�tre Operator a criteriilor de performant�a� definite în 
Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�, îndeosebi în ceea ce prives�te extinderea ariei de cuprindere a 
serviciilor s�i îmbuna�ta�t�irea calita�t�ii serviciilor. Operatorul declara� ca� va adopta liniile directoare 
definite în planul previzional de investit�ii pentru înlocuirea activelor puse la dispozit�ie de Autoritatea 
deleganta� pe durata Contractului de delegare.   
 
Pa�rt�ile ment�ioneaza� expres ca� cele prezentate mai sus au ca scop de a facilita interpretarea prezentului 
Contract, însa� nu vor opera astfel încât sa� prevaleze fat�a� de prevederile prezentului Contract. 

 
T�inând cont de aspectele ment�ionate în Preambul, Pa�rt�ile au convenit încheierea prezentului Contract 
de delegare. 

TITLUL I – DISPOZIT�II GENERALE PRIVIND DELEGAREA 

CAPITOLUL I – DELEGAREA 

ARTICOLUL 1 – DEFINIT�II 

În scopul aplica�rii prezentului Contract de delegare, Pa�rt�ile convin ca termenii s�i expresiile folosite în 
continuare, scrise cu majuscule, sa� fie definite dupa� cum urmeaza�: 
 
„Aria delega�rii” delimiteaza� aria sau ariile din Aria de Competent�a� Teritoriala� a  Autorita�t�ii delegante, 
în cadrul ca�reia(ca�rora) sunt sau pot fi furnizate Serviciile. Aceasta va fi convenita� periodic de 
Autoritatea deleganta� s�i Operator. La Data Intra�rii în Vigoare, Aria minima� va cuprinde cel put�in 
suprafet�ele exterioare totale ale Perimetrului de Distribut�ie a Apei s�i a Perimetrului de Colectare a Apei 
Uzate pentru ret�elele aflate în interconexiune atunci când se suprapun. 
 
 
„Aria de Competent�a� Teritoriala� a Autorita�t�ii delegante” înseamna� teritoriul aflat în limitele 
administrative ale  Autorita�t�ii delegante; 
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„Aria de Dezvoltare” înseamna� Aria de Competent�a� Teritoriala� a  Localita�t�ilor care vor intra în 
Asociat�ie dupa� semnarea prezentului Contract de delegare, care vor deveni parte la prezentul Contract 
de delegare, în calitate de Autoritate deleganta� conform legislat�iei în vigoare la data respectiva�. 
 
„Brans�ament” înseamna� partea din ret�eaua publica� de distribut�ie care face lega�tura între ret�eaua 
publica� s�i ret�eaua interioara� a unei incinte sau cla�diri apart�inând utilizatorilor. Brans�amentul deserves�te 
un singur utilizator. Brans�amentul pâna� la contor, inclusiv ca�minul de brans�ament s�i contorul, apart�ine 
ret�elei publice de distribut�ie a apei, indiferent de modul de finant�are a realiza�rii acestuia. 
 
”Bunuri de Preluare” înseamna� mijloacele fixe, bunurile imobile s�i mobile, dobândite sau construite 
de Operator având ca singur scop furnizarea Serviciilor, cu except�ia celor ment�ionate în art. 7.1.1., 
7.1.2. s�i 7.1.3., la care se face referint�a� s�i care sunt definite în art. 12 de mai jos. 
 
„Bunuri de Retur” înseamna� bunurile publice s�i/sau private ce includ terenurile, echipamentele s�i 
lucra�rile publice ale  Autorita�t�ii delegante, existente sau care urmeaza� sa� fie construite, ce sunt puse la 
dispozit�ia Operatorului pentru întreaga durata� a Contractului de delegare, la care se face referint�a� s�i în 
special cele care sunt definite în art. 7 de mai jos. 
 
„Bunuri de Retur prin Accesiune” înseamna� bunuri construite s�i finant�ate de ca�tre Operator care sunt 
integrate Bunurilor de Retur existente.  
 
„Bunurile Proprii” înseamna� alte bunuri decât cele ment�ionate în art. 7 s�i 12 de mai jos s�i care apart�in 
Operatorului, la care se face referint�a� s�i care sunt definite în art. 14 de mai jos. Acestea ra�mân în 
proprietatea Operatorului la expirarea prezentului Contract de delegare, cu except�ia cazului în care 
pa�rt�ile convin altfel. 
 
„Bunuri Publice” înseamna� orice bunuri care, conform Constitut�iei României s�i Legii nr. 213/1998 
privind proprietatea publica� s�i regimul juridic al acesteia, constituie „bunuri proprietate publica�” fa�când 
parte din sistemele publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare atribuite Operatorului. 
 
“Autoritate deleganta�”  înseamna� unita�t�ile administrativ – teritoriale asociate în cadrul Asociat�iei 
de Dezvoltare Intercomunitara� de Utilita�t�i Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa� s�i de 
Canalizare “AQUA INVEST MURES”. 
 
„Operator”  înseamna� SC Compania Aquaserv SA, desemnata� de Autoritatea deleganta� prin 
prezentul Contract de delegare sa� furnizeze serviciile publice locale de alimentare cu apa� s�i de 
canalizare în temeiul legislat�iei aplicabile; 
 
„Delegarea” înseamna�: 

dreptul exclusiv de a exploata, întret�ine s�i administra bunurile concesionate, precum s�i 
investit�iile privind reabilitarea bunurilor existente s�i cu extinderea Ariei Delega�rii. Bunurile 
ra�mân în proprietatea autorita�t�ilor administrat�iei publice locale s�i dupa� încetarea Contractului 
de delegare sunt returnate respectivului proprietar; 
s�i 
dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de alimentare cu apa� s�i de canalizare în 
cadrul Ariei de Competent�a� Teritoriala� a Autorita�t�ii delegante. 

 
„Contractul de delegare” înseamna� prezentul Contract de delegare compus din preambul, Dispozit�iile 
Generale s�i anexele sale: Dispozit�iile Speciale; Caietul de Sarcini (Masterplanul); Inventarul bunurilor 
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proprietate publica� s�i privata�, aferente Serviciilor s�i care sunt transmise spre folosint�a� Operatorului pe 
durata contractului; Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realiza�rii Serviciilor; 
Regulamentele Serviciilor s�i alte anexe. Atunci când sensul frazei o cere, în special în cazul referint�elor 
care se fac la articole, termenul „prezentul Contract” nu poate desemna decât prezentul Contract de 
delegare.  
 
„Data Intra�rii în Vigoare” înseamna� data preva�zuta� la art. 52. 
 
„Dispozit�iile Speciale” înseamna� documentele numite astfel s�i care sunt anexate la Contractul de 
delegare. Dispozit�iile Speciale se compun din trei pa�rt�i distincte: „Dispozit�iile Speciale – Partea 
Comuna�”, „Dispozit�iile Speciale – Partea de Apa�”, „Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare”, 
inclusiv anexele la acestea. 
 
„Drumuri Publice” înseamna� drumurile nat�ionale, judet�ene, municipale s�i comunale. 
 
„Drumuri Private” înseamna� drumuri apart�inând unor persoane fizice sau juridice de drept privat. 
 
„Durata de Viat�a� Tehnica�” înseamna� durata de viat�a� în condit�ii de utilizare normala� a fieca�rui bun. 
Pentru Bunurile de Retur, aceasta este specificata� pe categorii de bunuri în anexa 3 a Dispozit�iilor 
Speciale – Partea de Apa� s�i în anexa 3 a Dispozit�iilor Speciale – Partea de Canalizare. 
 
„Furnizarea Serviciilor” înseamna� exercitarea tuturor drepturilor s�i îndeplinirea tuturor obligat�iilor 
Operatorului na�scute din prezentul Contract de delegare pentru a asigura continuitatea serviciilor 
delegate pe baze exclusive. 
 
„Instalat�ii Interioare de Apa� Potabila�” înseamna� totalitatea instalat�iilor aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului, amplasate dupa� apometrul/contorul de brans�ament, în sensul de curgere a 
apei, sau, daca� brans�amentul nu este contorizat, dupa� punctul de delimitare dintre ret�eaua publica� s�i 
instalat�ia interioara� de utilizare a apei, s�i care asigura� transportul apei potabile preluate din ret�eaua 
publica� la punctele de consum s�i/sau la instalat�iile de utilizare. 
 
„Instalat�ii Interioare de Canalizare” înseamna� totalitatea instalat�iilor aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului, care asigura� preluarea s�i transportul apei uzate de la instalat�iile de utilizare 
a apei pâna� la ca�minul de racord din ret�eaua publica� 
 
„Lucra�ri de Extindere sau Consolidare” înseamna� lucra�rile definite în art. 8 din Dispozit�iile Speciale 
– Partea comuna�. 
 
„Lucra�ri de Înlocuire” înseamna� lucra�rile definite în art. 7 din Dispozit�iile Speciale – Partea comuna�. 
 
„Lucra�ri Planificate de Întret�inere” înseamna� lucra�rile definite în art. 6.2 din Dispozit�iile Speciale – 
Partea comuna�. 
 
„Perimetrul de Colectare a Apei Uzate” înseamna� limita ret�elei /ret�elelor publice de canalizare a(le) 
fieca�rei Zone Urbane s�i, prin extrapolare, toate suprafet�ele incluse în aceasta� limita� a ret�elei /ret�elelor 
conform art. 4 din Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare. Acesta se va întinde pe cel put�in 100 
metri în orice direct�ie, ma�surat�i de la orice punct al ret�elei publice de canalizare. 
 
„Perimetrul de Distribut�ie a Apei”  înseamna� limita ret�elei / ret�elelor publice de alimentare cu apa� 
potabila� a(le) fieca�rei Zone Urbane s�i, prin extrapolare, toate suprafet�ele incluse în aceasta� limita� a 
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ret�elei /ret�elelor conform art. 4 din Dispozit�iile Speciale – Partea de Apa�. Acesta se va întinde pe cel 
put�in 100 metri în orice direct�ie, ma�surat�i de la orice punct al ret�elei publice de alimentare cu apa� 
potabila�. 
 
„Perioada de Tranzit�ie” înseamna� o perioada� de timp în cursul ca�reia Pa�rt�ile sprijina� organizarea 
Operatorului; mai ales, Operatorul trebuie sa� întreprinda� act�iuni prioritare în scopul de a repara s�i 
îmbuna�ta�t�i tehnic echipamentele s�i lucra�rile pe care le considera� necesare în vederea furniza�rii corecte a 
Serviciilor, astfel cum sunt definite în art. 22.1 de mai jos.  
 
„Proport�ionalitatea” înseamna� repartizarea sumelor pe care le datoreaza� Pa�rt�ile contractante una 
celeilalte în temeiul prezentului Contract de delegare în funct�ie de numa�rul de beneficiari finali ai 
Serviciilor. 
 
 „Provizionul pentru Uzura Morala�” Provizionul pentru Uzura Morala� se aplica� orica�rui Bun de 
Retur, care poate fi reînnoit sau nu, finant�at de Operator s�i definit în art. 43.2 de mai jos. 
 
„Punctul de Delimitare a Instalat�iilor de Alimentare cu Apa� dintre Operator s�i Utilizator” locul 
în care instalat�iile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordeaza� la instalat�iile 
aflate în proprietatea sau în administrarea Operatorului furnizor de servicii. Delimitarea dintre 
instalat�iile interioare de canalizare s�i ret�eaua publica� de canalizare se face prin ca�minul de racord, care 
este prima componenta� a ret�elei publice, în sensul de curgere a apei uzate. 
 
„Racord” înseamna� partea din ret�eaua publica� de canalizare care asigura� lega�tura dintre utilizator s�i 
canalizarea publica�. Racordul de la ca�min spre ret�ea, inclusiv ca�minul de racord, apart�ine ret�elei 
publice de canalizare indiferent de modul de finant�are a realiza�rii acestuia. 
 
„Dezvoltarea Regionala�” înseamna� implementarea unui model institut�ional la nivel regional, adecvat 
pentru a grupa serviciile de alimentare cu apa� s�i de canalizare legate de Ariile de Dezvoltare  în cadrul 
unui operator comun. 
 
„Ret�eaua Publica� de Alimentare cu Apa� sau de Canalizare” partea din sistemul public de 
alimentare cu apa�, respectiv din sistemul de canalizare, alca�tuita� din ret�eaua de conducte, arma�turi s�i 
construct�ii anexe care asigura� distribut�ia apei, respectiv preluarea, evacuarea s�i transportul apelor de 
canalizare la/de la doi sau mai mult�i utilizatori independent�i, respectiv de la doua� sau mai multe 
persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la doua� sau mai multe persoane juridice care 
administreaza� câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.  
 
„Serviciile” înseamna� serviciile de alimentare cu apa� s�i de canalizare a ca�ror gestiune este încredint�ata� 
Operatorului de ca�tre Autoritate deleganta�, definite în art. 5.1 s�i 5.2 de mai jos. 
 
“Suma în caz de Încetare Înainte de Termen” înseamna� suma care trebuie pla�tita� de ca�tre Autoritatea 
deleganta� sau de orice Localitate semnatara� în cazurile preva�zute de art. 65, care urmeaza� sa� fie 
determinata� de un  auditor independent. Aceasta� suma� va acoperi cel put�in investit�iile legate de 
Bunurile Publice finant�ate de Operator, altele decât cele finant�ate din fonduri publice puse direct la 
dispozit�ia Operatorului, care nu sunt integral amortizate la data înceta�rii prezentului Contract înainte de 
termen sau la data retragerii orica�reia dintre Localita�t�ile semnatare (în acest caz, legate de Bunurile 
Publice care apart�in Localita�t�ii respective). 
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„Utilizator” înseamna� orice persoana� fizica� sau juridica�, proprietara� sau cu împuternicire data� de 
proprietarul unui imobil, având brans�ament propriu de apa� s�i/sau racord de canalizare, s�i care 
beneficiaza�, pe baza� de contract, de serviciile Operatorului. 
 
„Zona Urbana�” înseamna� teritoriul zonelor populate incluse în Aria de Competent�a� Teritoriala� a 
Autorita�t�ii delegante s�i definit în art. 4 al Dispozit�iilor Speciale – Partea Comuna�. 

Articolul 2 – Valoarea preambulului s�i a anexelor  

1 – Preambulul de mai sus s�i anexele ment�ionate în lista din art. 76 de mai jos fac parte integranta� din 
prezentul Contract de delegare. Anexele la prezentul Contract de delegare au aceeas�i valoare 
contractuala� între Pa�rt�i ca s�i Dispozit�iile Generale. Împreuna� constituie Documentele Delega�rii. 
 
Anexele îs�i vor produce efectele de la Data Intra�rii în Vigoare sau, daca� la data respectiva� nu sunt 
definitivate sau complete, de la data semna�rii lor. 
 
2 – Pentru a facilita aplicarea s�i interpretarea prezentului Contract de delegare s�i a anexelor sale, 
ordinea de preferint�a� a documentelor contractuale se stabiles�te astfel: 
 
 - Contractul de delegare – Dispozit�ii Generale 
 - Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna� s�i fiecare dintre Dispozit�iile Speciale - Partea de Apa�, 
respectiv de Canalizare  
 
Prin urmare, în situat�ia aparit�iei unor probleme de interpretare sau aplicare a orica�reia dintre 
prevederile acestor documente, izvorâta� dintr-o contradict�ie în formulare, aparenta� sau de fond, între 
articole din documente diferite, atâta timp cât acele articole au acelas�i obiect, se va t�ine cont de ordinea 
de preferint�a� mai sus ment�ionata� s�i pa�rt�ile trebuie sa� se conformeze prevederilor acelui document fat�a� 
de prevederile documentelor inferioare. 

Articolul 3 – Scopul, principii generale s�i obiective ale prezentului Contract de delegare 

1). Scopul prezentului Contract de delegare este de a defini termenii s�i condit�iile delega�rii gestiunii 
Serviciilor în Aria delega�rii de ca�tre Autoritatea deleganta� Operatorului. 
 
2). Pa�rt�ile se angajeaza� sa� aplice prezentul Contract de delegare, în ma�sura în care este fiecare 
implicata�, respectând echilibrul economico-financiar al furniza�rii Serviciilor s�i principiile de baza� ale 
continuita�t�ii s�i adaptabilita�t�ii Serviciilor, precum s�i al egalita�t�ii de tratament a Utilizatorilor. 
 
3). În schimbul dreptului de a încasa integral veniturile obt�inute din furnizarea Serviciilor s�i în urma 
acestora, Operatorul trebuie, pe întreaga durata� a prezentului Contract de delegare, sa� acopere cererea 
de servicii de alimentare cu apa� potabila� s�i de canalizare a populat�iei din Aria delega�rii s�i sa� furnizeze 
serviciile la o calitate care sa� corespunda� obligat�iilor stabilite prin prezentul Contract de delegare. 
  
4). Autoritatea deleganta� îi va acorda Operatorului dreptul de acces nelimitat, oricând, la toate 
terenurile din interiorul Ariei de Competent�a� Teritoriala� a Autorita�t�ii delegante în subsolul ca�rora sau 
pe suprafat�a ca�rora sunt situate instalat�ii de product�ie, transport sau distribut�ie de apa� potabila� s�i de 
colectare, transport sau tratare a apei uzate, inclusiv toate terenurile învecinate s�i drepturile de trecere 
asociate instalat�iilor s�i necesare în vederea gestiona�rii s�i furniza�rii Serviciilor, astfel cum sunt definite 
în art. 4 din Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�. 
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5). Autorita�t�ile administrat�iei publice locale, reprezentate prin Aquainvest Mures�, parte în acest 
Contract, pa�streaza� prerogativele privind adoptarea politicilor s�i a strategiilor de dezvoltare a 
serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apa� s�i de 
canalizare concesionate prin acest Contract, precum s�i dreptul de a urma�ri, controla s�i supraveghea:  

a. modul de respectare s�i de îndeplinire a obligat�iilor contractuale asumate de ca�tre 
Operator;  

b. calitatea s�i eficient�a serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare furnizate la 
nivelul indicatorilor de performant�a� stabilit�i în prezentul Contract de delegare;  

c. modul de administrare, exploatare, conservare s�i ment�inere în funct�iune, dezvoltare 
s�i/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana� încredint�ata� 
prin Contractul de delegare;  

d. modul de formare s�i stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa� s�i 
de canalizare.  

 
6). Autoritatea deleganta� s�i Operatorul convin asupra faptului ca� urma�toarele elemente constituie 
obiective esent�iale s�i comune : 

a). îmbuna�ta�t�irea condit�iilor de viat�a� ale ceta�t�enilor;  
b).realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza� a dezvolta�rii economice s�i în scopul 

atragerii investit�iilor profitabile pentru comunita�t�ile locale;  
c).dezvoltarea durabila� a serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare;  
d).protect�ia mediului;  
e).asigurarea contoriza�rii consumului de apa� pentru fiecare consumator cu care se încheie 

contracte de furnizare;  
 f).ment�inerea în stare  funct�ionala� s�i îmbuna�ta�t�irea sistemului public de alimentare cu apa� s�i de 

canalizare delegat;  
g).îmbuna�ta�t�irea serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare; 
h).echilibrul financiar al  Delega�rii, cu respectarea pret�urilor s�i tarifelor; 
i).cres�terea progresiva� a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de 

canalizare pâna� la atingerea limitelor întregii Arii a Delega�rii; 
j).calitatea buna� a Serviciilor s�i gestiunea administrativa� s�i comerciala� eficienta�; 
k).ment�inerea calita�t�ii tehnice s�i întret�inerea în buna� stare a echipamentelor s�i lucra�rilor 

cuprinse în Serviciile; 
 

7). Obiectivul pe termen mediu s�i lung al prezentului Contract de delegare este, de asemenea, 
Dezvoltarea Regionala�. 

Articolul 4 – Obiectul Contractului 

a) Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusiva� a serviciilor publice de alimentare cu apa� 
s�i de canalizare, precum s�i exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare 
necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria delega�rii, pe durata 
preva�zuta� la art. 53 de mai jos. 

 
b) Operatorul îs�i asuma� ra�spunderea furniza�rii Serviciilor, sub controlul Autorita�t�ii delegante, în 

condit�iile s�i termenii Contractului de delegare s�i în conformitate cu normele legale s�i 
reglementare aplicabile. 

 
c)  Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna� stabiles�te regulile privind principiile generale ale 

furniza�rii Serviciilor, modul de realizare a Lucra�rilor, pret�urile s�i tarifele, obiectivele de calitate 
ale Serviciilor s�i relat�iile cu Utilizatorii. 
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d)  Dispozit�iile Speciale – Partea de Apa� s�i Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare stabilesc 

îndeosebi termenii s�i condit�iile furniza�rii fieca�rui Serviciu Concesionat, definit�ia Perimetrelor 
Concesionate, modul de furnizare a Serviciilor, pret�urile, tarifele s�i calitatea serviciilor furnizate 
Utilizatorilor. 

Articolul 5 - Serviciile 

1. Serviciile în exclusivitate: 
 
Operatorul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare 
pe Aria de Competent�a� Teritoriala� a Autorita�t�ii delegante. Serviciile în exclusivitate cuprind: 
 
- Product�ia, transportul s�i alimentarea cu apa� potabila�  
- Colectarea, transportul s�i tratarea apelor uzate s�i pluviale în Aria delega�rii 
- Lucra�ri de extindere s�i reabilitare în Perimetrul de Distribut�ie a Apei Potabile s�i în Perimetrul de 
Colectare a Apelor Uzate, acolo unde este cazul. 
 
2. Operatorul regional poate sub-delega, cu acordul Autorita�t�ii Delegante, prin licitat�ie, parte a 
serviciului de operare ca�tre alte companii daca� rat�iuni de eficientizare a costurilor impun acest 
lucru.   

Articolul 6 – Aria delega�rii 

1. Aria delega�rii 
 
Aria delega�rii delimiteaza� întregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile în cadrul Ariei de 
Competent�a� Teritoriala� a Autorita�t�ii delegante. Acesta este compusa� din Zonele Urbane specificate în 
art. 4 din Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�. 
 
Lista Zonelor Urbane, care constituie Aria delega�rii este definitiva�, indiferent de evolut�ia demografica� 
din cadrul acestor zone. 
 
Pa�rt�ile convin expres ca� prin prezentul Contract Operatorului îi revine responsabilitatea pentru 
gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare exclusiv în teritoriile din Aria 
delega�rii. 
 
2. Redefinirea Ariei Delega�rii  
 
Aria delega�rii poate fi extinsa� printr-un act adit�ional încheiat de pa�rt�i, în cazurile urma�toare: 
 
1) în cazul extinderii teritoriului Autorita�t�ii delegante,  
2) în cazul crea�rii/ada�uga�rii de noi Zone Urbane de ca�tre Autoritatea deleganta� sau 
3) în cazul în care noi Localita�t�i semneaza� Contractul de delegare. 
 
În ceea ce prives�te orice modificare a Ariei delega�rii atunci când modifica�rile planificate nu sunt 
justificate de amplasarea ret�elelor existente, activitatea lor economica� sau densitatea populat�iei, Pa�rt�ile 
vor aplica prevederile art. 63 din prezentul Contract de delegare. 
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3. Perimetrele de Distribut�ie a Apei s�i de Colectare a Apei Uzate s�i Pluviale 
 
Perimetrul de Distribut�ie a Apei este definit în art. 4 din Dispozit�iile Speciale – Partea de Apa�, iar 
Perimetrul de Colectare a Apei Uzate este definit în art. 4 din Dispozit�iile Speciale – Partea de 
Canalizare. 
 
Dupa� finalizarea unor noi lucra�ri de product�ie sau transport de ca�tre Operator, pentru a include zona din 
jurul acestor lucra�ri Perimetrul de Distribut�ie a Apei/ de Colectare a Apei Uzate pot fi extinse în mod 
corespunza�tor dupa� cum considera� pa�rt�ile. Redefinirea periodica� a Perimetrelor de Distribut�ie a Apei s�i 
de Colectare a Apei Uzate nu modifica� nici natura Ariei Delega�rii, nici obligat�iile Operatorului, în 
special în ceea ce prives�te Indicatorii de Performant�a� ai Serviciilor. 

CAPITOLUL II – BUNURILE DELEGA�RII  

Articolul 7 – Bunurile de Retur 

1) Bunurile de Retur 
 
Bunurile de Retur constau în bunurile Autorita�t�ii delegante aferente s�i necesare furniza�rii Serviciilor, 
existente s�i puse la dispozit�ia Operatorul conform Contractului de delegare sau care vor fi construite, 
care vor fi puse la dispozit�ia Operatorului pe întreaga durata a prezentului Contract de delegare. 
 
Bunurile de Retur includ: 
1) Bunuri Publice s�i/sau private puse la dispozit�ia Operatorului de ca�tre Autoritatea deleganta� la Data 
Intra�rii în Vigoare sau ulterior acestei date; 
2) Bunuri noi, parte a sistemelor de apa� s�i canalizare s�i care au o natura� substant�ial similara� Bunurilor 
Publice, create s�i finant�ate de ca�tre Operator, altele decât cele preva�zute la art.18 pct.15; 
3) Daca� este cazul, bunuri încorporate în domeniul public, finant�ate de ca�tre Autoritatea deleganta� sau 
de tert�i s�i puse la dispozit�ia Operatorului de ca�tre Autoritatea deleganta�, ulterior Datei Intra�rii în 
Vigoare, în condit�iile 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 delega�rii, fie ca� exista� la Data 
Intra�rii în Vigoare, fie ca� urmeaza� a fi create sau încorporate la o data ulterioara� în domeniul public. 
 
1. Terenurile puse la dispozit�ia Operatorului sau cumpa�rate de Operator sunt compuse din: 
a) terenuri aflate în proprietatea Autorita�t�ii delegante, care apart�in domeniului public s�i pe care se afla� 
construct�iile s�i instalat�iile/ret�elele aferente serviciilor publice de alimentare cu apa� potabila� s�i de 
canalizare. 
b) prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea echipamentelor s�i lucra�rilor. 
 
 2. Instalat�iile s�i construct�iile puse la dispozit�ia Operatorului sau realizate s�i finant�ate de Operator, 
altele decât cele preva�zute la art 18 pct.15 sunt compuse din: 
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a) pentru product�ia s�i distribut�ia de apa� potab ila�: put�uri, conducte de transport, stat�ii de tratare, 
rezervoare, stat�ii de pompare s�i sisteme de distribut�ie, contoare, precum s�i toate celelalte echipamente 
s�i instalat�ii asociate; 
b) pentru colectarea s�i tratarea apei uzate: sisteme de colectare, stat�ii de pompare, stat�ii de epurare, 
instalat�ii de evacuare, contoare, precum s�i toate celelalte echipamente s�i instalat�ii asociate; 
 
3.Construct�iile publice folosite ca ateliere, laboratoare, birouri, depozite sau locuint�e de serviciu, care 
fac parte din Serviciile sau sunt construite pe domeniul public afectat Serviciilor, daca� este cazul, sunt 
de asemenea puse la dispozit�ia Operatorului. 

 Articolul 8 – Sistemul Bunurilor de Retur 

1. Pa�rt�ile convin expres ca� Bunurile de Retur sunt puse la dispozit�ia Operatorului exclusiv pentru 
furnizarea Serviciilor preva�zute în prezentul Contract de delegare. 
 
2. Bunurile de Retur au urma�torul regim juridic special : 
 
a) Bunurile de Retur, care exista� la Data Intra�rii în Vigoare sau vor fi construite sau încorporate 
domeniului public de ca�tre Autoritatea deleganta�, constituie în prezent s�i vor constitui întregul 
patrimoniu al Autorita�t�ii delegante afectat Serviciilor. Operatorul recunoas�te ca� acestea sunt s�i vor 
ra�mâne în proprietatea Autorita�t�ii delegante. 
b) Bunurile de Retur realizate de Operator, altele decât cele preva�zute la art. 18 pct. 15 sunt de la 
început proprietatea Autorita�t�ii delegante. 
c) La încetarea prezentului Contract de delegare indiferent de motiv, Bunurile de Retur sunt înapoiate 
Autorita�t�ii delegante, în condit�iile preva�zute în art. 57 de mai jos. 
d) Bunurilor de Retur li se aplica� procedurile contabile specifice preva�zute în art. 44 de mai jos. 
e) Durata de viat�a� contabila� a Bunurilor de Retur este aceeas�i cu Durata de Viat�a� Tehnica� în ma�sura 
posibilului, în funct�ie de modalitatea de amortizare. În Perioada de Tranzit�ie durata de viat�a� contabila� 
va fi cea stabilita� la Data Intra�rii în Vigoare s�i va fi ajustata� în decurs de un an de la Data Intra�rii în 
Vigoare, dupa� cum este stabilit în Anexa 3 a Dispozit�iilor Speciale – Partea de Apa� s�i a Dispozit�iilor 
Speciale – Partea de Canalizare. 
 
3. Operatorul declara� ca� are suficiente cunos�tint�e (relevarea sistemului s�i diagnosticarea corecta� a 
acestuia, ca urmare a unei opera�ri continue) despre Bunurile de Retur, la 3 ani de la Data Intra�rii în 
vigoare a prezentului contract. 
 
În consecint�a�: 
 
a).cu rezervele ment�ionate în art. 22.3 de mai jos, renunt�a� în mod irevocabil sa� se prevaleze de orice 
condit�ie, caracteristica� ori situat�ie a Bunurilor de Retur în scopul de  a se elibera de obligat�iile ce-i 
incumba� în temeiul prezentului Contract de delegare,  
 b).se angajeaza� sa� îs�i asume ra�spunderea pentru ele în condit�ia în care se afla� la 3 ani de la Data Intra�rii 
în Vigoare 
c).cu toate acestea, Operatorul beneficiaza� integral de garant�iile produca�torului privind echipamentele 
s�i lucra�rile. 
 
4. Dupa� Data Intra�rii în Vigoare, echipamentele s�i construct�iile ce apart�in Autorita�t�ii delegante sau 
tert�ilor s�i care folosesc Serviciilor nu pot fi puse la dispozit�ia Operatorului decât printr-un act adit�ional 
la prezentul Contract de delegare. În orice caz, acele bunuri vor fi mai întâi trecute în domeniul public 
al Autorita�t�ii delegante. 
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Articolul 9 – Bunuri de Retur care pot fi reînnoite 

1).În funct�ie de natura lor sau Durata lor de Viat�a� Tehnica�, Bunurile de Retur se împart în bunuri care 
pot reînnoite s�i bunuri care nu pot fi reînnoite. 
 
2).Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite sunt bunuri a ca�ror Durata de Viat�a� Tehnica�, dupa� cum este 
stabilita� în Registrul Mijloacelor Fixe, expira� înainte de termenul normal de expirare stabilit în art. 53.1 
de mai jos. Bunurile de Retur care pot fi reînnoite, trebuie sa� fie înlocuite sau reabilitate de Operator cel 
put�in o data� în cursul prezentului Contract de delegare. 
 
3).Bunurile de Retur, care nu pot fi reînnoite de ca�tre Operator, sunt celelalte Bunuri de Retur care, fie 
prin natura lor, fie din cauza Duratei de Viat�a� Tehnica�, nu pot fi reînnoite înainte de data normala� de 
expirare a Duratei prezentului Contract de delegare. 

Articolul 10 – Inventarul Bunurilor de Retur 

1. O lista� cu Bunurile de Retur la Data Intra�rii în Vigoare se anexeaza� la prezentul contract.   
 
2. În curs de  3 ani de la Data Intra�rii în Vigoare, Autoritatea deleganta� s�i Operatorul vor elabora 
împreuna� o lista� detaliata� care sa� descrie Bunurile de Retur convenite de pa�rt�i. Inventarul Bunurilor de 
Retur trebuie sa� cuprinda� cel put�in urma�toarele informat�ii pentru fiecare bun: numa�r de inventar, 
denumirea, amplasarea geografica�, daca� pot fi reînnoite sau nu, data achizit�iona�rii, costul de achizit�ie, 
condit�ia tehnica�, amortizarea, valoarea contabila� neta�. 
 
Ulterior inventarierii s�i acordului pa�rt�ilor, valoarea contabila� neta� a fieca�rui bun este înregistrata� în 
conturi din afara bilant�ului în contabilitatea Operatorului cel mai târziu în termen de 30 de zile de la 
data finaliza�rii inventarului, dar nu mai mult de  36 luni de la Data Intra�rii în Vigoare. Valoarea 
contabila� neta� poate fi modificata� datorita� uzurii morale sau a capacita�t�ii de funct�ionare slabe, prin 
acordul pa�rt�ilor sau, în absent�a acestuia, prin expertiza�. 
 
3. În timpul inventarierii, Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite, care nu au fost reînnoite înainte de Data 
Intra�rii în Vigoare, conform datelor din Registrul Mijloacelor Fixe, fac obiectul unei hota�râri: fie de 
casare, fie de efectuare de lucra�ri de reabilitare sau îmbuna�ta�t�ire, as�a cum se prevede în art. 22.2 de mai 
jos, fie de ment�inere a lor în exploatare dupa� expirarea Duratei Tehnice de Viat�a�. 
 
4. Un raport asupra inventarului Bunurilor de Retur indica� modifica�rile ce trebuie operate în Registrul 
Mijloacelor Fixe. Raportul asupra inventarului Bunurilor de Retur constituie anexa� la prezentul 
Contract de delegare. 
 
5. Inventarul Bunurilor de Retur este folosit pentru a t�ine la zi Registrul Mijloacelor Fixe, în care 
Durata de Viat�a� Tehnica� a fieca�rui Bun de Retur este preva�zuta� de legislat�ia în vigoare.  
 
6. Registrul Mijloacelor Fixe trebuie sa� fie pus în permanent�a� la dispozit�ia Autorita�t�ii delegante, în 
format electronic. 
 
7. În cel mult 3 ani de la stabilirea listei preva�zute la punctul 2 de mai sus, fiecare Localitate îs�i va 
înregistra Bunurile sale de Retur conform prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului s�i a publicita�t�ii 
imobiliare s�i va furniza Operatorului dovezile privind aceasta� înregistrare. Operatorul îs�i va înregistra s�i 
el în mod corespunza�tor drepturile sale de concesiune. Except�ie fac acele bunuri care sunt obiectul unor 
programe investit�ionale, pentru care înregistrarea se va face în cel mai scurt timp posibil. 
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8. Predarea se va face pe baza de proces verbal de predare – primire. 

Articolul 11 – Gra�nit�uirea  

1).Din proprie init�iativa� sau din init�iativa Autorita�t�ii delegante, în plus fat�a� de obligat�ia inventarierii 
Bunurilor de Retur, Operatorul se angajeaza� sa� marcheze hotarele tuturor bunurilor corespunza�toare 
existente care sunt înregistrate în Inventarul anexat prezentului Contract de delegare, pe cheltuiala s�i 
sub controlul Autorita�t�ii delegante. Aceste bunuri includ terenuri, lucra�ri aferente proceselor de 
product�ie s�i, acolo unde este cazul, lucra�ri semnificative de transport s�i distribut�ie. Aceasta� gra�nit�uire 
se face cu acordul proprietarilor învecinat�i. Un raport va fi elaborat s�i predat Autorita�t�ii delegante. 
 
2).Operatorul se angajeaza� sa� elaboreze un plan ale fieca�ror hotare marcate pe cheltuiala sa s�i sub 
controlul Autorita�t�ii delegante, o copie a acestui plan fiind transmisa� Autorita�t�ii delegante. 
 
3).În cazul în care apar modifica�ri privind acele terenuri, Operatorul se angajeaza� sa� le gra�nit�uiasca� din 
nou s�i sa� elaboreze noi planuri pe cheltuiala sa, sub controlul Autorita�t�ii delegante. 
 
4). De fiecare data� când este necesar, Autoritatea deleganta� îl sprijina� pe Operator, în special în ceea ce 
prives�te comunicarea planurilor hotarelor marcate, în relat�ia cu serviciile sale administrative s�i, 
obligatoriu, în cazul litigiilor având ca obiect dreptul de proprietate asupra bunurilor. 
 
5). În ceea ce prives�te aplicarea prevederilor prezentului articol, pa�rt�ile vor colabora ori de câte ori va fi 
nevoie, astfel încât Operatorul sa poata� depune diligent�ele necesare în vederea identifica�rii s�i protect�iei 
juridice a domeniului public, cu cheltuieli care sa� nu afecteze echilibrul economico-financiar al 
Serviciilor. 

Articolul 12 – Bunuri de Preluare 

1. Definit�ia Bunurilor de Preluare 
 
Mijloacele fixe, bunurile imobile s�i mobile cumpa�rate sau construite de Operator având ca unic scop 
furnizarea Serviciilor, cu except�ia celor ment�ionate în art. 7.1.  de mai sus, sunt Bunuri de Preluare, în 
sensul prezentului Contract de delegare. 
 
La expirarea prezentului Contract de delegare, Bunurile de Preluare pot fi preluate de Autoritatea 
deleganta�, în schimbul contravalorii acestora  de la Operator, în condit�iile preva�zute de art. 58 de mai 
jos, iar Operatorul se angajeaza� sa� predea Autorita�t�ii delegante Bunurile de Preluare în schimbul 
contravalorii.  
 
În situat�ia rezilierii prezentului Contract de delegare din culpa Autorita�t�ii delegante, acesta va fi obligat 
sa� preia Bunurile de Preluare în schimbul unei indemnizat�ii acordate Operatorului. 
 
2. Identificarea Bunurilor de Preluare 
 
Bunurile de Preluare sunt în principal, fa�ra� a se limita la acestea, compuse din vehicule s�i mas�ini 
specializate, unelte, stocuri, aparatura� s�i programe informatice specializate, fis�iere s�i baze de date, 
precum s�i, daca� este cazul, cla�diri folosite ca ateliere, birouri, laboratoare, depozite sau locuint�e de 
serviciu ale Operatorului, construite pe terenurile Operatorului s�i altele decât cele identificate ca fiind 
Bunuri de Retur în art. 7.2 de mai sus. 
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Articolul 13 – Inventarul Bunurilor de Preluare 

1. În decurs de 6 (s�ase) pâna� la 12 (doua�sprezece) luni de la Data Intra�rii în Vigoare, Operatorul va 
întocmi un inventar ce descrie Bunurile de Preluare existente, evaluate la valoarea lor contabila� neta�. 
 
2. Inventarul Bunurilor de Preluare este pus în permanent�a� la dispozit�ia Autorita�t�ii delegante, în format 
electronic. 

Articolul 14 – Bunurile proprii 

1. Definit�ia Bunurilor Proprii 
 
Celelalte Bunuri decât cele preva�zute în articolele 7 s�i 12 de mai sus s�i care apart�in Operatorului, 
constituie Bunurile sale Proprii. Ele ra�mân în proprietatea sa la data expira�rii Contractului de delegare, 
cu except�ia cazului în care pa�rt�ile convin altfel.  
 
2. Identificarea Bunurilor Proprii 
 
Bunurile Proprii sunt în principal, fa�ra� a se limita la acestea, compuse din anumite cla�diri folosite ca 
birouri sau locuint�e, de care, datorita� amplasa�rii sau situat�iei lor, nu este nevoie în mod esent�ial sa� 
ra�mâna� ca o parte integranta� a furniza�rii Serviciilor la încetarea Contractului de delegare s�i, daca� este 
cazul, din vehicule cu motor ne-specializate, echipament s�i mobila� de birou s�i programe informatice ne-
specializate. 

Articolul 15 – Sistemul Bunurilor de Preluare s�i a Bunurilor Proprii 

1. Bunurile de Preluare s�i Bunurile Proprii sunt s�i ra�mân în proprietatea Operatorului. 
 
2. Operatorul nu poate înstra�ina Bunurile de Preluare s�i nu le poate ipoteca fa�ra� aprobarea expresa� 
prealabila� a Autorita�t�ii delegante. 
 
3. Operatorul poate cumpa�ra sau înstra�ina oricând Bunuri Proprii, însa� doar daca� acest lucru nu are un 
efect negativ asupra furniza�rii corespunza�toare a Serviciilor. 
 
4. Operatorul poate folosi Bunurile sale Proprii s�i, cu condit�ia autoriza�rii de partea Autorita�t�ii 
delegante, conform art. 58.1, anumite Bunuri de Preluare, în vederea furniza�rii altor servicii decât 
Serviciile. 
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CAPITOLUL III – PA�RT�ILE CONTRACTANTE 

Sect�iunea 1 – Drepturile s�i Obligat�iile Autorita�t�ii delegante  

 

Articolul 16 – Drepturile Autorita�t�ii delegante 

16.1. Autoritatea deleganta� are urma�toarele drepturi:  
 
1. sa� stabileasca� programele de reabilitare, extindere s�i modernizare a dota�rilor existente;  
2. sa� aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea s�i modernizarea dota�rilor publice 

aferente serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare;  
3. sa� coordoneze proiectarea s�i execut�ia lucra�rilor tehnico-edilitare, de investit�ii, în scopul realiza�rii 

acestora într-o concept�ie unitara�, corelata� cu programele de dezvoltare economico-sociala� a 
localita�t�ilor s�i de amenajare a teritoriului, de urbanism s�i de mediu;  

4. sa� realizeze investit�ii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare prin asociere intercomunala�;  

5. sa� finant�eze realizarea de lucra�ri necesare serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare;  
6. sa� contracteze s�i sa� garanteze în condit�iile legii împrumuturi pentru finant�area programelor de 

investit�ii din infrastructura aferenta� serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare;  
7. sa� inspecteze bunurile, activita�t�ile s�i serviciile publice concesionate, sa� verifice stadiul de realizare 

a investit�iilor, precum s�i modul în care este satisfa�cut interesul public, sa� verifice respectarea 
obligat�iilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabila� a Operatorului s�i în condit�iile preva�zute 
în caietul de sarcini s�i în regulamentul de organizare s�i funct�ionare a serviciilor publice de 
alimentare cu apa� s�i de canalizare;  

8. sa� îs�i manifeste intent�ia de a dobândi Bunurile de Preluare s�i de a solicita operatorului încheierea 
contractului de vânzare-cumpa�rare cu privire la aceste bunuri;  

9. sa� modifice în mod unilateral partea reglementara� a contractului de delegare din motive 
except�ionale legate de interesul nat�ional sau local, conform Art. 62;  

10. sa� aprobe structura s�i ajusta�rile de tarife propuse de ca�tre Operator, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare s�i prevederile prezentului contract;  

11. sa� rezilieze Contractul în cazul în care Operatorul nu îs�i respecta� obligat�iile asumate prin prezentul 
Contract de delegare. 

 
16.2. Asociat�ia, creata� în conformitate cu Legea 215/2001 de ca�tre Localita�t�ile semnatare în scopul 
prega�tirii s�i promova�rii proiectelor de modernizare s�i de extindere a serviciilor de alimentare cu apa� s�i 
de canalizare la nivel local s�i regional, se va substitui autorita�t�ilor administrat�iei publice locale s�i este 
Autoritatea deleganta�,   prin transfer al competent�elor autorita�t�ilor administrat�iei publice locale privind 
Serviciile ca�tre Asociat�ie. 
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Articolul 17 – Obligat�iile Autorita�t�ii delegante 

Obligat�iile Autorita�t�ii delegante sunt:  
 

1. sa� elaboreze s�i sa� aprobe normele locale s�i regulamentul de organizare s�i funct�ionare a 
serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare pe baza normelor-cadru, în conformitate 
cu legislat�ia în vigoare;  

2. sa� aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare, conform 
prevederilor prezentului contract, 

3. sa� verifice periodic urma�toarele:  
a. serviciile publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare furnizate s�i nivelul de calitate al 

acestora;  
b. îndeplinirea indicatorilor de performant�a� s�i aplicarea penalita�t�ilor pentru neîndeplinirea 

acestora;  
c. ment�inerea echilibrului contractual rezultat prin licitat�ie s�i stabilit prin regulamentul de 

organizare s�i funct�ionare a serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare;  
d. asigurarea unor relat�ii echidistante s�i echilibrate între Operator s�i Utilizatori;  
e. clauzele de administrare, întret�inere s�i predare a Bunurilor Publice, planul social de 

limitare a efectelor negative ale concedierilor;  
f. independent�a manageriala� a Operatorului fat�a� de orice ingerint�e ale autorita�t�ilor s�i 

institut�iilor publice;  
4. sa� predea Operatorului la Data Intra�rii în Vigoare a prezentului Contract toate bunurile, 
instalat�iile, echipamentele s�i dota�rile aferente întregii activita�t�i, cu inventarul existent, libere de 
orice sarcini, pe baza� de proces-verbal de predare-preluare; 
5. sa� notifice pa�rt�ilor interesate informat�ii referitoare la încheierea prezentului Contract;  
6. sa� faciliteze Operatorului autorizarea lucra�rilor s�i investit�iilor pe domeniul public s�i privat, în 
conformitate cu reglementa�rile legale în vigoare;  
7. sa�-s�i asume pe perioada derula�rii Contractului toate responsabilita�t�ile s�i obligat�iile ce decurg din 
calitatea sa de proprietar, cu except�ia celor transferate în mod explicit în sarcina Operatorului prin 
Contractul de delegare;  
8. sa� ia toate ma�surile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în as�a fel încât capacitatea de a 
realiza serviciile publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare sa� ra�mâna� cel put�in constanta� pe 
toata� durata delega�rii;  
9. sa� nu-l tulbure pe Operator în exercit�iul drepturilor rezultate din prezentul Contract de delegare;  
10. sa� nu modifice în mod unilateral Contractul de delegare în afara� de cazurile preva�zute expres de 
lege;  
11. sa� notifice Operatorului aparit�ia orica�ror împrejura�ri de natura� sa� aduca� atingere drepturilor 
Operatorului. 
12. sa� puna� în momentul începerii opera�rii la dispozit�ia Operatorului toate documentat�iile , avizele 
s�i autorizat�iile privind sistemul de apa� s�i canalizare delegat, în conformitate cu cerint�ele legale în 
vigoare. 
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Sect�iunea 2 – Obligat�iile Operatorului 

Articolul 18 –Principiile de baza� ale Serviciilor 

În conformitate cu principiile operat�ionale generale definite în art. 1, 2 s�i 3 din Dispozit�iile Speciale – 
Partea Comuna� s�i cu respectarea echilibrului economico-financiar al Serviciilor, Operatorul trebuie: 
a).sa� furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu s�i constant, Serviciile de alimentare cu apa� 
potabila� s�i de canalizare; 
b).sa� adapteze Serviciile la noile cerint�e ale Utilizatorilor, de fiecare data� când este necesar s�i în 
termene de timp rezonabile din punct de vedere tehnic; 
c).sa� trateze Utilizatorii în mod echitabil, sa� nu ofere în mod preferent�ial accesul la Serviciile s�i sa� le 
furnizeze Serviciile conform Contractului. 
 
s�i are, în special, urma�toarele obligat�ii: 
 
 1). sa� obt�ina� dupa� începerea opera�rii de la autorita�t�ile competente:  

a. autorizat�ia de funct�ionare, potrivit legii;  
b. autorizat�ia eliberata� de autoritatea teritoriala� pentru protect�ia mediului;  
c. autorizat�ia de gospoda�rire a apelor eliberata� de Administrat�ia Nat�ionala� "Apele 

Române", conform competent�elor legale;  
 

2).sa� respecte prevederile regulamentului de organizare s�i funct�ionare a serviciilor publice de 
alimentare cu apa� s�i canalizare, anexat prezentului contract;  
 
3).sa� serveasca� tot�i Utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obt�inut Delegarea în condit�iile 
prezentului Contract s�i ale regulamentului local de organizare s�i funct�ionare a serviciului public de 
alimentare cu apa� s�i de canalizare; 
 
4).sa� monteze pe cheltuiala� proprie câte un contor la brans�amentul fieca�rui Utilizator casnic, în 
termenele s�i în condit�iile stabilite în caietele de sarcini de autorita�t�ile administrat�iei publice locale 
semnatare ale prezentului Contract de delegare; 
 
5).sa� respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performant�a� conform prezentului 
contract; 
 
6).sa� furnizeze autorita�t�ilor administrat�iei publice locale s�i A.N.R.S.C. informat�iile solicitate s�i sa� 
asigure accesul la toate informat�iile necesare în vederea verifica�rii s�i evalua�rii funct�iona�rii s�i dezvolta�rii 
serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare în conformitate cu clauzele Contractului de 
delegare s�i cu prevederile legale în vigoare;  
 
7).sa� aplice metode performante de management, care sa� conduca� la reducerea costurilor de operare;  
 
8).sa� asigure finant�area prega�tirii profesionale a propriilor salariat�i, prelevând s�i utilizând anual o suma�  
de cel put�in 0,5% din fondul de salarii preva�zut în bugetul de venituri s�i cheltuieli;  

 
9). sa� furnizeze serviciile publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare, conform prevederilor din 
caietul de sarcini, în condit�ii de calitate s�i eficient�a�; 
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10).sa� fundamenteze s�i sa� supuna� aproba�rii tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de alimentare cu apa� 
s�i de canalizare;  
 
11). sa� pla�teasca� Dividendele s�i Impozitul pe profit (care sunt surse de constituire a fondului IID 
conform OUG 198/2005), direct în fondul MRD (IID) deschis al Operatorului, fa�ra� a mai vira la 
bugetele locale. 
 
12). sa� efectueze întret�inerea, reparat�iile curente, planificate s�i accidentale, ce se impun la bunurile din 
patrimoniul delegat;  
 
13).operatorul va lua toate ma�surile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încheierea 
Contractului de delegare, capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apa� s�i de 
canalizare a Autorita�t�ii delegante sa� fie cel put�in egala� cu cea existenta� la Data Intra�rii în Vigoare a 
acestuia;  
 
14). sa� întocmeasca� programele anuale de dota�ri s�i investit�ii de natura domeniului public, pe care sa� le 
supuna� spre aprobare Autorita�t�ii delegante;  
 
15). sa� fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investit�ii din surse proprii. Investit�iile care se 
realizeaza� din fonduri proprii ale investitorilor ra�mân în proprietatea acestora pe toata� durata 
Contractului de delegare, daca� nu s-a convenit altfel la semnarea acestuia; se va ment�iona explicit 
modul de repartit�ie a acestor bunuri.  
 
16).sa� propuna� Autorita�t�ii delegante scoaterea din funct�iune a mijloacelor fixe apart�inând patrimoniului 
delegat în baza legislat�iei în vigoare;  
 
17).sa� transmita� Autorita�t�ii delegante modifica�rile de patrimoniu apa�rute în cursul anului, precum s�i 
situat�ia patrimoniului public (cantitativ s�i valoric) la data de 31 decembrie a fieca�rui an pentru 
înregistrarea în contabilitatea Autorita�t�ii delegante;  
 
18). sa� restituie Bunurile de Retur, în deplina� proprietate, în mod gratuit s�i libere de orice sarcini, la 
încetarea Contractului de delegare;  
 
19).sa� notifice cauzele de natura� sa� conduca� la reducerea activita�t�ii s�i ma�surile ce se impun pentru 
asigurarea continuita�t�ii activita�t�ii;  
 
20).sa� încheie s�i sa� onoreze contractele de asigura�ri pentru bunurile din patrimoniul public, conform 
legislat�iei în vigoare privind asigura�rile, în cazul în care acestea au fost incluse s�i aprobate în tarif;  
 
21).sa� ia ma�surile necesare privind igiena, sigurant�a la locul de munca� s�i normele de protect�ie a muncii;  
 
22).sa� predea la încheierea Contractului de delegare toata� documentat�ia tehnico-economica� referitoare 
la Serviciile;  

 
23). sa� respecte condit�iile impuse de natura bunurilor, activita�t�ilor sau serviciilor publice de alimentare 
cu apa� s�i de canalizare, în acest sens Operatorul preia prin cumpa�rare materialele s�i obiectele de 
inventar de la fostul operator, existente în stoc sau în folosint�a� la data începerii prezentului Contract.  
 
24). sa� realizeze investit�iile  care vor fi aprobate conform legii s�i anexelor la prezentul Contractul de 
delegare; 
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25).la încetarea Contractului de delegare, sa� încheie cu Autoritatea deleganta� un contract de vânzare-
cumpa�rare având ca obiect Bunurile de Preluare preva�zute ca atare în caietul de sarcini s�i stabilite prin 
prezentul Contract de delegare, în privint�a ca�rora Autoritatea deleganta� s�i-a manifestat intent�ia de a le 
dobândi;  

 
26). în termen de 90 de zile de la data aproba�rii, Operatorul este obligat sa� constituie s�i sa� depuna�  
garant�ia preva�zuta� la art. 40;  
 
27).la încetarea Contractului de delegare din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând fort�a 
majora�, Operatorul este obligat sa� asigure continuitatea furniza�rii serviciilor publice de alimentare cu 
apa� s�i de canalizare, în condit�iile stipulate în Contract, pâna� la preluarea acestuia de ca�tre Autoritatea 
deleganta�; 
 
28).în cazul în care Operatorul sesizeaza� existent�a sau posibilitatea existent�ei unei cauze de natura� sa� 
conduca� la imposibilitatea realiza�rii Serviciilor, va notifica de îndata� acest fapt Autorita�t�ii delegante, în 
vederea lua�rii ma�surilor ce se impun pentru asiguarea  continuita�t�ii Serviciilor;  
 
Operatorul nu va acorda nici unei persoane angajate de Autoritatea deleganta� sau de subcontractant�ii 
sau mandatarii acestuia, nici un fel de cadou sau plata� sub orice forma�, ca stimulare sau recompensa� 
pentru a act�iona, pentru ca� a act�ionat sau ca� s-a abt�inut sa� act�ioneze într-un anume fel, pentru ca� s-a 
ara�tat în favoarea sau s-a abt�inut sa� se arate în defavoarea orica�rei persoane, în lega�tura� cu acest 
Contract. 
 

Articolul 19 – Obligat�ia de a încheia contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare 
cu apa� s�i de canalizare 

 
Operatorul se obliga� sa� încheie un contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa� s�i de 
canalizare s�i în urma acestuia sa� furnizeze servicii de alimentare cu apa� potabila� s�i de canalizare la 
cererea orica�rui proprietar sau chirias� din cla�dirile amplasate în interiorul Perimetrelor de Distribut�ie a 
Apei s�i de Colectare a Apei Uzate, daca� aces�tia îndeplinesc condit�iile stabilite în art. 46 - 48 din 
Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�. 

Articolul 20 – Obligat�ii generale privind lucra�rile 

1. Operatorul are obligat�ia generala� de a executa lucra�rile necesare pentru furnizarea, adaptarea s�i 
extinderea Serviciilor în mod corespunza�tor, în condit�iile financiare preva�zute în articolele 9-12 din 
Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�, indiferent de natura lucra�rilor ce trebuie efectuate s�i indiferent 
de bunurile aferente acelor lucra�ri. Aceasta obligat�ie generala� a Operatorului decurge în mod direct din 
obligat�ia preva�zuta� în art. 18 de mai sus privind furnizarea Serviciilor în mod permanent, continuu s�i 
constant. 
 
Pentru a asigura executarea corespunza�toare a acestei obligat�ii, ea este însot�ita� de: 
  
a. obligat�ia permanenta� de a întret�ine Bunurile de Retur în stare funct�ionala� normala� în vederea 
îndeplinirii funct�iilor ca�rora le sunt destinate.   
 
b. obligat�ia de întret�ine Bunurile de Preluare s�i eventual de a le înlocui pentru a permite Autorita�t�ii 
delegante sa�-s�i exercite efectiv dreptul de preluare a acestor bunuri la încetarea prezentului Contract de 
delegare. 
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2. Pentru executarea corespunza�toare a prezentului Contract de delegare s�i pentru controlul sa�u, 
lucra�rile efectuate de Operator trebuie sa� faca� parte dintr-una dintre categoriile definite în articolele 6, 7 
s�i 8 din Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�, adica�: 
a. Întret�inere 
b. Înlocuire 
c. Reabilitare, extindere, modernizare 
 
3. Operatorul trebuie sa� efectueze lucra�rile de investit�ii stabilite în Planul de Investit�ii, în condit�iile s�i la 
termenele preva�zute de acesta. 

Articolul 21 – Obligat�ii financiare privind Lucra�rile de Înlocuire 

 
Bugetul minim al Lucra�rilor de Înlocuire ce trebuie efectuate pe Durata prezentului Contract de 
delegare va fi stabilit la sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie, dupa� ce se convine asupra inventarierii 
bunurilor s�i va fi ajustat la sfârs�itul fieca�rei perioade de cinci ani. 

Articolul 22 – Obligat�ii specifice în cursul Perioadei de Tranzit�ie 

1. Perioada de Tranzit�ie se întinde de la Data Intra�rii în Vigoare pe o perioada� de 3 ani s�i are ca scop 
implementarea Planului de Act�iuni Prioritare care va fi anexat la prezentul Contract de delegare dupa� 
elaborarea s�i semnarea sa, cel mai târziu la 3_ani  de la Data Intra�rii în Vigoare. 
 
2. În cursul Perioadei de Tranzit�ie, Operatorul trebuie sa� execute lucra�rile de reabilitare s�i modernizare, 
pe care le considera� necesare pentru furnizarea corespunza�toare a Serviciilor, pe care le identifica� cu 
ocazia inventarierii ment�ionate în art. 10.2 s�i 10.3 de mai sus s�i pentru care dispune de resursele 
necesare. 
 
Operatorul este în special obligat sa� prezinte un plan de îmbuna�ta�t�ire a continuita�t�ii Serviciilor în 
termen de 1 an de la Data Intra�rii în Vigoare. Acest plan va cuprinde o descriere în detaliu a 
dispozitivelor de protect�ie s�i va recomanda lucra�ri de reabilitare s�i îmbuna�ta�t�iri tehnice. 
 
La sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie, Operatorul va face o descriere ama�nunt�ita�, în raportul sa�u anual 
ca�tre Autoritate deleganta�, ment�ionat în art. 48 de mai jos, a tuturor investit�iilor realizate în cursul 
Perioadei de Tranzit�ie, precum s�i despre rezultatele planului de îmbuna�ta�t�ire preva�zut mai sus. 
 
3. În cazul în care anumite bunuri prezinta� deficient�e grave în cursul Perioadei de Tranzit�ie, pe care 
Operatorul nu le poate îndrepta prin executarea de lucra�ri de reabilitare s�i modernizare sau prin 
executarea de Lucra�ri de Înlocuire, Pa�rt�ile convin sa� colaboreze în vederea identifica�rii unei solut�ii 
tehnice s�i financiare care sa� remedieze deficient�a. Daca� acest lucru nu este posibil, se vor aplica 
prevederile art. 63 de mai jos. 

Articolul 23 – Exercitarea drepturilor s�i intereselor contractuale ale pa�rt�ilor  

1. Operatorul se obliga� sa� informeze Autoritatea deleganta� în lega�tura� cu orice schimbare a structurii 
capitalului social sau al act�ionariatului Operatorului, care ar putea conduce la o exercitare a controlului 
asupra Operatorului în condit�ii diferite fat�a� de cele existente la Data Intra�rii în Vigoare. 
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2. Operatorul trebuie sa� gestioneze s�i sa� furnizeze singur Serviciile. Daca� exista� riscul pierderii 
drepturilor sale, Operatorul nu poate sa� transfere sau sa� cesioneze nici în întregime, nici în parte 
drepturile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare s�i nici sa�-s�i substituie, prin propria 
putere, un tert� în exercitarea integrala� sau în parte a drepturilor s�i competent�elor acordate de ca�tre 
Autoritatea deleganta� prin operarea Serviciilor, fa�ra� acordul prealabil s�i explicit al Autorita�t�ii delegante. 
 
În cazul în care Operatorul recurge la tert�i în executarea unor atribut�ii, obligat�ii sau competent�e ce îi 
revin în virtutea prezentului Contract de delegare, ra�mâne singurul ra�spunza�tor în fat�a Autoritatii 
delegante. 

Articolul 24 – Respectarea prevederilor legale  

1. Pe întreaga durata� a Contractului de delegare, Operatorul se obliga� sa� respecte prevederile legale s�i 
reglementare în vigoare. Se reamintes�te expres ca�, din proprie init�iativa�, Autoritatea deleganta� poate 
stabili astfel de standarde atunci când interesul public o cere. În acest scop, Operatorul trebuie sa� 
adapteze modul de furnizare a Serviciilor s�i bunurile care fac parte din aceste servicii la noile 
reglementari s�i standarde, în concordant�a� cu principiul adaptabilita�t�ii ment�ionat în art. 2 din 
Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�. 
 
2. Operatorul nu se poate prevala de nici o modificare sau completare a prevederilor legale s�i 
reglementare s�i a standardelor aplicabile la Data Intra�rii în Vigoare pentru a se exonera de vreuna dintre 
obligat�iile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, fa�ra� a se limita prin aceasta aplicarea, 
daca� este cazul, a art. 63 de mai jos s�i a prevederilor Dispozit�iilor Speciale legate de modificarea s�i/sau 
ajustarea pret�urilor s�i tarifelor, mai ales daca� durata s�i obiectul lucra�rilor de conformare pot genera un 
dezechilibru economico-financiar în furnizarea Serviciilor. 

Articolul 25 – Responsabilita�t�ile s�i asigura�rile Operatorului 

1. Responsabilitatea generala� a Operatorului 
 
Operatorul este singurul responsabil pentru furnizarea Serviciilor, pe care le gestioneaza� pe propriul sa�u 
risc, în conformitate cu Contractul de delegare. 
 
Orice ra�spundere care ar putea rezulta din furnizarea Serviciilor sau care ar putea interveni în urma 
exploata�rii sau det�inerii bunurilor aferente Serviciilor este transferata� Operatorului. 
 
 
 
 
 
2. Obligat�ia de a se asigura   
 
De la Data la care costurile cu asigura�rile vor fi incluse s�i aprobate în tarif s�i pe întreaga durata� a 
prezentului Contract de delegare, Operatorul este obligat sa� se asigure, prin polit�e de asigurare 
încheiate cu societa�t�i de asigurare înregistrate în România, împotriva tuturor riscurilor financiare 
rezultate din daunele pe care le-ar putea provoca pierderea part�iala� sau totala� a instalat�iilor de product�ie 
s�i transport de apa� s�i de canalizare, când riscul reprezinta� mai mult de 2,5‰ (doi virgula� cinci la mie) 
din fondurile proprii ale Operatorului. În scopul asigura�rii, beneficiarul asigura�rii este Autoritatea 
deleganta� s�i acele fonduri proprii sunt cuprinse în contabilitatea Operatorului. 
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Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se refera� la cutremure, incendii s�i explozii, riscuri electrice s�i 
stricarea utilajelor, inclusiv cele care sunt consecint�a unor fenomene naturale. 
 
Acoperirea altor riscuri, în special cele legate de Utilizatori, este la�sata� la latitudinea Operatorului, 
luând în considerare capacitatea sa financiara�. Totus�i, acest aspect nu poate în nici un caz sa exonereze 
Operatorul de responsabilitatea sa fat�a� de Autoritatea deleganta� s�i tert�i. 
 
În mod regulat s�i cel put�in o data� pe an, Operatorul va comunica Autorita�t�ii delegante un tabel, în care 
va fi cuprinsa� o enumerare a polit�elor de asigurare în vigoare, ca anexa� la raportul anual ment�ionat în 
art. 48 de mai jos. Polit�ele s�i modifica�rile lor sunt t�inute în permanent�a� la dispozit�ia Autorita�t�ii 
delegante. Operatorul se obliga� sa� informeze Autoritatea deleganta� despre orice încetare, modificare 
sau limitare a acestor polit�e, care implica� o schimbare semnificativa� în ceea ce prives�te orice acoperire 
a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polit�a. Operatorul va aviza Autoritatea deleganta�, precum s�i 
pe asigura�torul respectiv ori de câte ori are loc o schimbare de situat�ie, prezenta� sau potent�iala�, care ar 
putea afecta riscul suportat de asigura�tor. 
 
Oricând considera� ca� este necesar, Autoritatea deleganta� poate recomanda Operatorului extinderea 
obiectului sau naturii asigura�rii, pentru a asigura acoperirea unei pa�rt�i mai largi sau a integralita�t�ii 
riscurilor. 
 
3.  Obligat�ia de a realiza indicatorii de performant�a� 
 
1.Indicatorii de performant�a�, cantitatea s�i calitatea serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de 
canalizare vor fi stabilite de Autoritatea Deleganta�, în condit�iile legii s�i vor face parte integranta� din 
contract.  
2. Indicatorii de performant�a� stabilesc condit�iile ce trebuie respectate de Operator  în asigurarea 
serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare.  
3. Indicatorii de performant�a� asigura� condit�iile pe care trebuie sa� le îndeplineasca� serviciile publice de 
alimentare cu apa� s�i de canalizare, avându-se în vedere:  
   a) continuitatea din punct de vedere cantitativ s�i calitativ;  
   b) adaptarea permanenta� la cerint�ele utilizatorilor;  
   c) excluderea orica�rei discrimina�ri privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apa� s�i de 
canalizare;  
   d) respectarea reglementa�rilor specifice din domeniu.  
  

Articolul 26 – Obligat�iile fat�a� de tert�i s�i contracte cu tert�ii 

1. Operatorul poate semna orice contract cu tert�i în scopul asigura�rii furniza�rii Serviciilor, în special 
pentru achizit�ia apei, conform termenilor art. 23.2 de mai sus. 
 
2. La Data Intra�rii în Vigoare,  se preiau de ca�tre Operator doar obligat�iile de operare, nu s�i obligat�iile 
financiare fat�a� de tert�i, contractate de operatorii existent�i la data semna�rii prezentului Contract de 
delegare.   
 
Pa�rt�ile convin expres ca� aplicarea prezentului articol nu poate limita sau reduce obligat�iile 
Operatorului, care rezulta� din Contractul de delegare. 
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3.De fiecare data� când Operatorul încheie un contract cu tert�i în lega�tura� cu Serviciile, Autoritatea 
deleganta� va putea sa� ia locul Operatorului, în cazul înceta�rii prezentului Contract de delegare din orice 
motiv. 

Sect�iunea 3– Drepturile s�i atribut�iile Operatorului 

Articolul 27 – Drepturile Operatorului 

Operatorul are urma�toarele drepturi:  
1. sa� exploateze în mod direct, pe riscul s�i pe ra�spunderea sa, bunurile, activita�t�ile s�i serviciile 
publice ce fac obiectul contractului de delegare;  

 2. sa� încaseze contravaloarea serviciilor furnizate;  
      3.sa� aplice tariful aprobat conform prevederilor legale;        
      4. sa� propuna� modificarea tarifului aprobat în situat�iile de schimbare semnificativa� a echilibrului 
contractual; 
      5. sa� foloseasca� sursele sale proprii s�i pentru întret�inerea, înlocuirea s�i dezvoltarea   Bunurilor 
Proprii. 

Articolul 28 – Întinderea exclusivita�t�ii furniza�rii Serviciilor 

1. Pe durata prezentului Contract de delegare, Autoritatea deleganta� deleaga� în mod exclusiv 
Operatorului furnizarea Serviciilor în Aria delega�rii, conform prevederilor punctului 2 de mai jos. 
Prin urmare, Autoritatea deleganta� se obliga� sa� nu acorde nici o autorizat�ie administrativa� sau de alta� 
natura�, care ar putea duce la limitarea sau împiedicarea Operatorului în exercitarea drepturilor sale de 
furnizare în exclusivitate a Serviciilor. 
 
Autoritatea deleganta� se obliga� de asemenea sa� depuna� toate eforturile pentru a-l proteja pe Operator 
împotriva atingerilor de orice natura� aduse exercit�iului drepturilor sale exclusive în Aria delega�rii s�i, în 
cazul litigiilor, sa�-l sprijine pe Operator pâna� la solut�ionarea acestora. 
 
2. Operatorul nu poate în nici un caz sa� ceara� tragerea la ra�spundere Autoritatea deleganta� în temeiul 
punctului 1 de mai sus, cu except�ia cazului în care nerespectarea exclusivita�t�ii ar fi provocata� de un act 
sa�vârs�it cu intent�ie de Autoritate deleganta� sau de neîndeplinirea de ca�tre acesta a obligat�iilor sale 
preva�zute în prezentul Contract de delegare. Astfel, Operatorul se obliga� sa� exercite orice act�iune s�i 
cale de atac pentru a obt�ine respectarea de ca�tre tert�i a dreptului sa�u de exclusivitate s�i pentru ca 
obligat�iile ce incumba� acelor tert�i sa� fie îndeplinite de ca�tre aces�tia. 

Articolul 29 – Atribut�iile Operatorului privind lucra�rile 

1. Conform art. 24 de mai sus, Operatorul det�ine, prin delegare de la Autoritatea deleganta�, 
integralitatea atribut�iilor s�i competent�elor preva�zute de dispozit�iile legale s�i reglementare aplicabile s�i, 
în special, de legislat�ia privind regimul juridic al proprieta�t�ii publice s�i private, în scopul executa�rii 
lucra�rilor ment�ionate în art. 20 de mai sus. Operatorul nu poate exercita competent�ele respective decât 
atunci când acestea sunt necesare pentru realizarea acelor lucra�ri ce fac parte din Contractul de delegare 
s�i pentru exploatarea echipamentelor s�i instalat�iilor rezultate din lucra�rile respective. 
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2. Operatorul îs�i poate exercita atribut�iile s�i competent�ele ment�ionate la punctul 1 de mai sus numai 
daca� respecta� toate prevederile legale s�i reglementare precum s�i cu procedurile aplicabile s�i regulile 
speciale impuse de Autoritatea deleganta� pentru realizarea echipamentelor s�i lucra�rilor specifice. 
 
3. În plus, Operatorul trebuie mai întâi sa� informeze Utilizatorii s�i alte persoane implicate despre orice 
lucra�ri efectuate pe terenurile lor sau despre limitarea drepturilor de proprietate, as�a cum se prevede în 
art. 17 din Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�. 
 
 
4. Autoritatea deleganta� se angajeaza� sa� pla�teasca� o indemnizat�ie orica�rui tert� pentru lipsirea sau 
limitarea (servitute) exercita�rii drepturilor acestuia asupra unui teren, ca o consecint�a� a unei exproprieri 
necesare executa�rii lucra�rilor respective. Fiecare procedura� de expropriere se desfa�s�oara� în strânsa� 
colaborare cu Autoritatea deleganta� s�i Operatorul, iar Autoritatea deleganta� îl va sprijini pe Operator în 
orice litigiu ce ar putea rezulta din aceasta. 
 
5. Autoritatea deleganta� trebuie sa� pla�teasca� o despa�gubire orica�rui tert� în cazul lua�rii unor hota�râri ce 
ar conduce la restrângerea furniza�rii de ca�tre Operator a Serviciilor. 

Articolul 30 – Atribut�iile Operatorului privind aprovizionarea sa cu apa� bruta� 

1. În ceea ce prives�te serviciul public de alimentare cu apa�, Operatorul det�ine toate autorizat�iile 
necesare pentru aprovizionarea sa cu apa� bruta�.  
 
2. Operatorul se angajeaza� sa� ment�ina�, sa� gestioneze s�i sa� exploateze potent�ialul resurselor naturale, 
ment�ionate la punctul 1 de mai sus, pentru product�ia de apa� potabila�, prin implementarea unui plan de 
management corespunza�tor, elaborat împreuna� cu Autoritatea deleganta�. 
 
3. Operatorul s�i autorita�t�ile competente stabilesc de comun acord perimetrele reglementare de protect�ie 
a instalat�iilor de apa� ce vor fi folosite pentru apa� potabila� s�i canalizare. În cadrul perimetrului 
Operatorul ra�spunde de întret�inerea s�i consolidarea  interdict�iilor de acces. În afara perimetrelor, 
întret�inerea bazinelor de apa�, a malurilor râurilor s�i a lagunelor ra�mâne responsabilitatea autorita�t�ilor 
publice de specialitate s�i/sau a Autorita�t�ii delegante. 

Sect�iunea 4 – Personalul Operatorului s�i Politica de Resurse Umane 

Articolul 31– Personalul 

a) Personalul Operatorului va fi angajat de ca�tre acesta, conform Codului Muncii  s�i este supus legilor 
s�i reglementa�rilor aplicabile din România, precum s�i contractelor colective de munca� aplicabile 
sectorului de activitate respectiv. 
 
b) Operatorul se angajeaza� sa� aplice o gestiune a resurselor umane corespunza�toare, sa� dezvolte un 
management corespunza�tor în scopul utiliza�rii cât mai eficiente a resurselor umane existente. 
 
c) Operatorul va include o evaluare a act�iunilor sale întreprinse în domeniul resurselor umane în 
raportul anual definit la art. 48 de mai jos. 
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Articolul 32 – Personalul s�i prega�tirea profesionala� 

1.Evolut�ia numa�rului de angajat�i 
 
Personalul necesar asigura�rii Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract de Delegare va fi angajat 
de Operator conform Codului Muncii s�i a altor prevederi legale în vigoare. 
 
2. Prega�tirea profesionala� 
 
În ceea ce prives�te cadrele de conducere, Operatorul se angajeaza� sa� continue s�i sa� îmbuna�ta�t�easca� 
politica de prega�tire profesionala�, în special sub aspectele organiza�rii industriale s�i socio-profesionale, 
precum s�i managementului. În ceea ce prives�te personalul de execut�ie, Operatorul se angajeaza� sa� 
continue s�i sa� îmbuna�ta�t�easca� politica de prega�tire profesionala�, în special sub aspectele tehnice s�i 
profesionale. 

Articolul 33 – Atribut�iile specifice ale agent�ilor Operatorului 

1. Fiecare dintre agent�ii angajat�i de Operator, conform legislat�iei în vigoare, pentru monitorizarea s�i 
supravegherea furniza�rii serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare, trebuie sa� poarte un 
semn distinctiv s�i vizibil, precum s�i o legitimat�ie pe care sa� fie ment�ionat postul pe care îl ocupa�. 
 
2. Agent�ii Operatorului au, pe ra�spunderea Operatorului, acces la Brans�amentele s�i Racordurile 
Utilizatorilor pentru citirea, verificarea s�i lucra�rile utile în vederea furniza�rii Serviciilor, cu respectarea 
dreptului de proprietate privata� asupra terenurilor s�i cla�dirilor. 

CAPITOLUL IV – CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APA� CU TERT�II 

Articolul 34 – Condit�ii specifice de product�ie 

1. De fiecare data� când Operatorul stabiles�te ca� o cres�tere planificata� a cererii de apa�  necesita� 
realizarea unor instalat�ii de product�ie suplimentare, pa�rt�ile sunt de acord sa� procedeze dupa� cum 
urmeaza�: 
 
a). Operatorul va fundamenta necesita�t�ile de instalat�ii suplimentare s�i va defini caracteristicile 
instalat�iei de product�ie ce va fi realizata� s�i le va transmite Autorita�t�ii delegante. Toate informat�iile 
tehnice necesare achizit�iei publice vor fi puse la dispozit�ia Autorita�t�ii delegante de ca�tre Operator. 
 
b). Toate contractele încheiate de ca�tre Operator trebuie sa� fie conforme cu legislat�ia în vigoare. În 
acest sens, Operatorul trebuie sa� prega�teasca� documentat�ia pentru achizit�ii publice, care trebuie sa� 
cont�ina� termenii s�i condit�iile pentru achizit�ionarea de instalat�ii de product�ie suplimentare s�i parametrii 
în care trebuie sa� se încadreze acestea din punct de vedere calitativ s�i cantitativ. 
 
c). La caracteristici tehnice echivalente, alegerea câs�tiga�torului se va face în funct�ie de pret�ul 
serviciilor/lucra�rilor, care vor fi executate.  
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d). Un contract de achizit�ii publice va fi încheiat între Operator s�i câs�tiga�torul procedurii de achizit�ii 
publice, în conformitate cu art. 14 din Dispozit�ii Speciale – Partea Comuna�. 
 
e). Operatorul trebuie sa� evident�ieze impactul pret�ului serviciilor/lucra�rilor achizit�ionate în pret�uri s�i 
tarife s�i sa� raporteze în mod expres acesta Autorita�t�ii delegante. 
 
f). Dupa� recept�ionarea noilor lucra�ri Operatorul va avea responsabilitatea gestiona�rii 
infrastructurii nou create. 

Articolul 35 – Continuarea contractelor 

 
Contractele încheiate de fos�tii operatori înainte de Data Intra�rii în Vigoare al prezentului contract vor 
ra�mâne valabile pâna� la reînnoirea contractelor cu noul Operator. Reînnoirea se va realiza conform 
înt�elegerii ulterioare între Operator s�i Autoritatea deleganta�. 
 

TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR S�I SISTEMUL CONTABIL 

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FINANCIAR 

Articolul 36 – Pret�urile, Tarifele s�i alte surse de venit  

1. Operatorul este autorizat sa� furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apa� potabila� s�i de 
canalizare, în condit�iile stipulate în titlul III al Dispozit�iilor Speciale – Partea Comuna�. 
 
La Data Intra�rii în Vigoare, Operatorul va aplica pret�urile s�i tarifele avizate s�i aprobate conform 
reglementa�rilor legale pentru fiecare localitate în parte valabile la aceea data�, s�i care sunt indicate în 
anexele 1 s�i 2 din Dispozit�iile Speciale – Partea de Apa� s�i Dispozit�iile Speciale – Partea de 
Canalizare. 
 
2. Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din prestarea s�i facturarea Serviciilor precum s�i 
veniturile din prestarea s�i facturarea serviciilor conexe s�i orice alte drepturi ba�nes�ti preva�zute de 
legislat�ia în vigoare. 
 
3.  Tarifele practicate pentru serviciile de apa� s�i de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii 
tuturor costurilor aferente activita�t�ilor: 

*  costuri de operare; 
*  costuri de întret�inere s�i reparat�ii; 
*  costuri financiare; 
*  redevent�a; 
*  realizarea de investit�ii;  
* plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile s�i 

comisioanele aferente); 
*  impozite s�i taxe 
*  alte costuri 
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Pret�urile s�i tarifele includ o cota� de profit stabilita� conform legii. 
Structura tarifelor s�i nivelele de tarifare trebuie sa� descurajeze risipa s�i consumul în exces, s�i trebuie sa� 

fie stabilite t�inând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor. 
 
În cazul în care gradul de suportabilitate al consumatorilor nu permite stabilirea unor pret�uri s�i tarife 

fat�a� de aces�tia care sa� acopere toate elementele preva�zute la acest punct 3, pa�rt�ile vor ca�dea de 
acord asupra diminua�rii diferitelor elemente de cost, astfel încât echilibrul financiar al Operatorului 
sa� fie ment�inut s�i utilizatorii sa� pla�teasca� pret�uri s�i tarife la gradul de suportabilitate. 

 
Operatorul va prega�ti un plan de afaceri pe baza ca�ruia se va stabili o strategie de tarifare pentru 
urma�torii trei ani. Strategia de stabilire a tarifelor începând cu data intra�rii în vigoare a prezentului 
contract va incorpora s�i prevederile Hota�rârii nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nat�ionale privind 
accelerarea dezvolta�rii serviciilor comunitare de utilita�t�i publice. 
 
Prin acceptarea s�i semnarea prezentului contract de delegare, Consiliile Locale ale Unita�t�ilor 
Administrativ Teritoriale accepta� acest mecanism de tarifare. Acceptarea mecanismului de 
tarifare prezentat reprezinta� automat s�i  hota�râre de aprobare a tarifelor viitoare pe care  
Operatorul le va calcula conform metodologiei prezentate. 
 
În prima juma�tate a fieca�rui an, prin actualizarea planului de afaceri al operatorului, se va estima 
necesitatea de ajusta�ri de tarife suplimentare. În cazul în care aceste cres�teri de tarife suplimentare sunt 
necesare, Operatorul va prega�ti un studiu în acest sens, care va fi supus aproba�rii fieca�rei Unita�t�i 
Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociat�iei. 
Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile apa�rute ulterior semna�rii delega�rii gestiunii. 
 
Operatorul are obligat�ia de a prezenta Autorita�t�ii Delegante metodologia de calcul a tarifelor de apa� s�i 
canalizare înaintea fieca�rei majora�ri. Autoritatea Deleganta� are obligat�ia ca în termen de 15 zile de la 
depunerea documentat�iei de ca�tre Operator sa� aprobe noile tarife propuse sau sa� prezinte eventualele 
obiect�iuni la modalitatea de calcul ca�tre Operator.În cazul în care Autoritatea Deleganta� nu prezinta� 
un ra�puns în termenul stipulat se va considera ca� aceasta a acceptat noile tarife. 
 
Conform prevederilor legale, Autoritatea Deleganta� va prezenta ANRSC documentat�ia de ajustare a 
tarifelor conform legislat�iei în vigoare s�i metodologiei de calcul prezentate. 
În toate cazurile, Autoritatea Deleganta� va împuternici Operatorul sa� aplice tarifele rezultate din 
contractul de delegare a gestiunii s�i sa� furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apa� potabila� s�i 
de canalizare, în condit�iile stipulate în titlul III al Dispozit�iilor Speciale – Partea Comuna�. 
 
Mecanismul de stabilire ajustare/modificare a pret�urilor s�i tarifelor este detailat în Anexa - Politica 
Tarifara�, care face parte integranta� în prezentul contract. 
 

Articolul 37 – Obligat�iile Fiscale ale Operatorului 

1).Operatorul este supus legislat�iei fiscale s�i contabile aplicabile. În baza acestor prevederi, acesta 
trebuie sa pla�teasca� toate impozitele, taxele s�i cheltuielile ce-i revin. 
 
2).În ceea ce prives�te legislat�ia fiscala�, Autoritatea deleganta� va sprijini la obt�inerea de facilita�t�i fiscale 
legale pentru impozitele pe bunurile imobile ce apart�in, prin natura sau scopul lor, Autorita�t�ii 
delegante, precum s�i pentru alte impozite care se reflecta� în nivelul pret�urilor s�i tarifelor. 



 

 31

 
3).Pentru aplicarea Contractului de delegare, se prevede expres ca�: 
 a). Amortiza�rile definite în art. 43.1 de mai jos sunt deductibile fiscal; 
 b). Provizioanele definite în art.  43. de mai jos nu sunt deductibile fiscal la data semna�rii prezentului 
Contract; 
 c). Operatorul recupereaza� taxa pe valoarea ada�ugata�; 
 d). În situat�ia realiza�rii unor proiecte de investit�ii cu asistent�a� financiara� nerambursabila� din partea 
Uniunii Europene se vor aplica prevederile legale în vigoare privind constituirea, alimentarea s�i 
utilizarea Fondului de întret�inere, înlocuire s�i dezvoltare. 
 
4).Prevederile art. 36 de mai sus legate de pret�uri s�i tarife au fost stabilite în special în considerarea 
prevederilor art. 37.3, care sunt o consecint�a� directa� a regulilor contabile aplicabile prezentului 
Contract de delegare. 
 
5).În consecint�a�, în cazul în care prevederile referitoare la fiscalitate din art. 37.3 nu ar fi incluse 
explicit sau implicit în reglementa�rile fiscale aplicabile, Autoritatea deleganta� se obliga� sa� dezvolte o 
astfel de politica� s�i practica� administrativa� încât, prin instruct�iuni adecvate, aplicarea prevederilor art. 
37.3 sa� se faca� în conformitate cu legea. 
 
6).Toate taxele s�i costurile, indiferent de natura lor, trebuie incluse în pret�ul lucra�rilor/serviciilor 
facturate de ca�tre Operator, în condit�iile legii. 
 
7).Prevederile art. 37 s�i ale articolelor care au lega�tura� cu acesta, ment�ionate aici, care nu sunt 
conforme legislat�iei în vigoare la Data Intra�rii în Vigoare vor fi aplicabile imediat dupa� aprobarea 
noilor norme legale ce permit aplicarea lor. 

Articolul 38 – Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public 

Operatorului i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public, în condit�iile reglementa�rilor 
legale în vigoare. 

Articolul 39 – Alte costuri, taxe s�i suprataxe 

 
1. Introducerea de noi costuri, taxe s�i cres�terea sau reducerea taxelor s�i costurilor existente constituie 
circumstant�e nepreva�zute în sensul art. 63 de mai jos s�i vor conduce la negocieri între Operator s�i 
Autoritatea deleganta� privind posibile modifica�ri ale mecanismului de modificare/ajustare a pret�urilor 
s�i tarifelor. 
 
2. Redevent�a 
 
Pe perioada derula�rii Contractului de delegare Operatorul datoreaza� redevent�a� de la data începerii 
opera�rii Serviciilor în baza acestui Contract. 

1. Redevent�a datorata� de Operator se stabiles�te dupa� cum urmeaza�: 
i). Pentru Localita�t�ile ale ca�ror infrastructura� de apa�-canal este reabilitata�/modernizata�/extinsa� prin 
programele MUDP I, ISPA s�i SAMTID s�i pentru cofinant�area ca�rora au fost contractate împrumuturi, 
Redevent�a anuala� este egala� cu suma anuala� a Serviciului Datoriei externe, reprezentând rate de capital, 
dobânzi, comisioane s�i alte cheltuieli aferente împrumuturilor respective. Pentru Localita�t�ile ale ca�ror 
infrastructura� se reabiliteaza�/modernizeaza�/extinde prin alte programe pentru cofinant�area ca�rora se 
contracteaza� alte împrumuturi, Redevent�a se stabiles�te la nivelul Serviciului Datoriei reprezentând rate 



 

 32

de capital, dobânzi, comisioane s�i alte cheltuieli aferente împrumuturilor respective, împa�rt�irea pe 
localita�t�i efectuându-se proport�ional cu valoarea lucra�rilor aferente localita�t�ii respective fat�a� de 
valoarea totala� a programului.Valoarea efectiva� de plata� a redevent�ei este suma comunicata� de banca�, 
mai put�in eventualele sume virate în plus la scadent�a anterioara� pentru acoperirea diferent�elor de curs 
valutar sau din orice alt motiv. În vederea efectua�rii pla�t�ii redevent�ei la termen, Operatorului trebuie sa� 
i se comunice sumele cu cel put�in 10 zile calendaristice înainte de data scadenta� pentru rambursarea 
împrumutului. 
Daca� Operatorul nu primes�te comunicarea privind sumele datorate pâna� la data ara�tata� mai sus, va pla�ti 
o redevent�a� egala� cu cea pla�tita� la data scadent�ei anterioare a serviciului datoriei, eventualele diferent�e 
urmând a fi pla�tite în termen de 5 zile calendaristice de la primirea comunica�rii. 
Daca� Contractul/Acordul de împrumut stipuleaza� astfel, sumele în valuta� comunicate de banca� se 
transforma� în lei la cursul BNR din data pla�t�ii redevent�ei, majorat cu 5% pentru acoperirea eventualelor 
diferent�e de curs valutar intervenite între data pla�t�ii redevent�ei s�i data scadent�ei la banca�. Eventualele 
sume virate în plus determinate de diferent�a de curs valutar înregistrata� între data pla�t�ii redevent�ei s�i 
data pla�t�ii la banca�, se vor regulariza la urma�toarea data� de scadent�a� a pla�t�ii redevent�ei. În vederea 
efectua�rii regulariza�rii se va comunica ca�tre Operator în termen de 15 zile calendaristice de la data 
scadent�ei la banca�, sumele exprimate în lei efectiv pla�tite ba�ncii. 
 
ii). Pentru alte Localita�t�i decât cele de la punctul precedent i) Redevent�a este egala� cu 0,1% din 
veniturile din apa�-canal facturate de Operator utilizatorilor din Localita�t�ile respective s�i va fi folosit 
conform OUG 198/2005 ca sursa� de finant�are a investit�iilor în infrastructura de apa� s�i canalizare. 
 
2). În conformitate cu Ordonant�a de Urgent�a� 198/2005 redevent�a constituie una din sursele de 
alimentare a fondului de rezerva� IID (MRD) al Operatorului sau al Unita�t�ii Administrativ-Teritoriale 
care ramburseaza� împrumuturile de cofinant�are a programelor de dezvoltare a infrastructurii.  
3). Ca o consecint�a� directa� a punctului anterior 2) plata redevent�ei se va face astfel: 
i). În cazul în care redevent�a este aferenta� unor împrumuturi la care împrumutat�i sau subîmprumutat�i 
sunt Unita�t�ile Administrativ-Teritoriale, plata redevent�ei se face ca�tre bugetele locale respective. 
ii). În alte cazuri decât cele preva�zute la punctul anterior i) redevent�a se pla�tes�te direct în fondul MRD 
(IID) deschis al Operatorului, fa�ra� a mai vira la bugetele locale. 
 
4).Termenul de plata� a redevent�ei 
i). Redevent�a stabilita� la nivelul serviciului datoriei se pla�tes�te pâna� la scadent�a stabilita� în 
Acordurile/Contractele de împrumut. 
ii). Redevent�a stabilita� în funct�ie de valoarea serviciilor facturate se pla�tes�te semestrial, în termen de 60 
de zile de la încheierea semestrului. 
 
5). Plata Redevent�ei va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea dreptul sa� considere faptul 
ca� Autoritatea deleganta� nu a solicitat efectuarea pla�t�ii ca un motiv pentru neefectuarea de ca�tre 
Operator la timp a pla�t�ilor privind Redevent�a. 
 
6). Valoarea s�i scadent�a Redevent�ei pot fi modificate prin acordul Pa�rt�ilor. 
 
7). Redevent�a reprezinta� element de cheltuiala� conform legii s�i trebuie reflectata� în pret�ul/tariful 
serviciilor de apa� s�i canalizare, care se revizuies�te ori de câte ori este necesar pentru a acoperi 
cres�terea redevent�ei.  
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Articolul 40 – Garant�iile oferite de Operator 

 

1.Pentru a asigura buna executare a prezentului Contract de delegare s�i pentru a permite, în toate 
situat�iile, continuitatea Serviciilor pe întreaga durata� a Contractului de delegare, Operatorul trebuie sa� 
încheie un Acord de executare a Garant�iei preva�zute în anexa la prezentul Contract de delegare 
s�i sa� depuna� o suma� init�iala� care va fi fixata� la data semna�rii contractului de executare a 
Garant�iei. Aceasta suma� reprezinta� un depozit cu valoare de garant�ie constituit în beneficiul Autorita�t�ii 
delegante. Operatorul are dreptul sa� încaseze dobânzile la depozitul de garant�ie. Cuantumul acestui 
depozit este ajustat la sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie s�i a fieca�rui an fiscal, dupa� cum este indicat în art. 
41 de mai jos. 
 
2.Operatorul are dreptul de a substitui depozitul de garant�ie pentru valoarea Garant�iei actuale oricând 
pe Durata prezentului Contract de delegare cu o scrisoare de garant�ie bancara�, la prima cerere, emisa� de 
o institut�ie bancara� agreata� de ca�tre Autoritatea deleganta�.  
 
3.Operatorul se obliga� în mod irevocabil sa� asigure valabilitatea acestei garant�ii, pe întreaga durata� a 
prezentului Contract de delegare. 
 
În acest scop: 
a) Înainte de sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie, Operatorul trebuie sa� procedeze astfel încât sa� majoreze 
suma init�iala� depusa� sau valoarea Garant�iei. De la sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie, valoarea depozitului 
la vedere sau a Garant�iei nu trebuie sa� fie niciodata�, la început de an fiscal, mai mica� decât 4% (patru la 
suta�) din veniturile nete ale Operatorului provenind din Serviciile pentru anul fiscal s�i, de la sfârs�itul 
primei perioade de cinci ani imediat ulterioare sfârs�itului Perioadei de Tranzit�ie, aceasta� valoare va fi 
majorata� anual în funct�ie de rata medie a inflat�iei înregistrate pe perioada anterioara� de cinci ani.  
 
b).În situat�ia în care Operatorul nu a actualizat sau constituit o noua� Garant�ie la data preva�zuta� mai sus, 
Operatorul are la dispozit�ie cel mult 2 (doua�) luni pentru a constitui un depozit de valoare egala� cu 
suma suplimentara� în condit�iile preva�zute la punctul 1 de mai sus. În situat�ia în care Operatorul nu a 
constituit acest depozit pâna� la aceasta� data�, Autoritatea deleganta� poate sa� execute garant�ia constituita� 
de Operator, la prima cerere. 
 
4. Pa�rt�ile precizeaza� ca� prevederile referitoare la Garant�ii din prezentul articol se vor aplica începând cu 
data la care costurile aferente acestora vor fi incluse s�i aprobate în tarife. 
 

 

Articolul 41 – Sistemul de Garant�ii 

 
1.Autoritatea deleganta� sau fiecare Localitate semnatara�, în mod Proport�ional, are dreptul sa� ret�ina� din 
valoarea Garant�iei în cazul în care Operatorul nu pla�tes�te unele sume datorate Autorita�t�ii delegante, în 
temeiul prezentului Contract de delegare, în special în cazurile preva�zute în art. 39.4, 51.2 s�i 57.6, în 
condit�iile s�i la termenele stabilite prin Acordul de executare a garant�iei ment�ionat în punctul 2 de mai 
jos. 
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2.Termenele s�i condit�iile în care se recurge la Garant�ie de ca�tre Autoritatea deleganta�, în special în 
cazul unui dezacord asupra faptului care a determinat executarea acesteia, fac obiectul Acordului 
de executare a garant�iei pe care pa�rt�ile se obliga� sa� îl semneze. 
 
3.În cazul executa�rii Garant�iei, Operatorul trebuie sa� reconstituie în întregime valoarea Garant�iei în 
termen de 6 luni de la data fieca�rei ret�ineri de ca�tre Autoritatea deleganta� sau de ca�tre oricare dintre 
Localita�t�ile semnatare. 
 
4. În cazul în care Operatorul nu reîntreges�te valoarea Garant�iei în termenul preva�zut la punctul 3 de 
mai sus, Autoritatea deleganta�, dupa� o notificare oficiala� de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, are 
dreptul sa� hota�reasca� încetarea Contractului preva�zuta� în art. 65 de mai jos. 
 
5. Pa�rt�ile precizeaza� ca� prevederile referitoare la Sistemul de Garant�ii din prezentul articol se vor aplica 
începând cu data la care costurile aferente acestora vor fi incluse s�i aprobate în tarife. 

CAPITOLUL II – SISTEMUL CONTABIL 

Articolul 42 – Principiul separat�iei între activita�t�i 

1. Operatorul se obliga� sa� t�ina� un sistem de contabilitate general conform normelor legale s�i 
reglementare aplicabile în România privind t�inerea evident�elor contabile specifice scopului prezentului 
Contract de delegare. 
 
2. În cursul Perioadei de Tranzit�ie, Operatorul trebuie de asemenea sa� implementeze un sistem 
operat�ional de contabilitate analitica�, conform prevederilor art. 28 din Dispozit�iile Speciale – Partea 
Comuna�. 
 

Articolul 43 – Amortizare s�i Provizioane 
 
 1.Amortizarea definita� conform legislat�iei fiscale, se aplica� la valoarea de intrare a unui bun s�i se 
întinde pe întreaga durata� de viat�a� contabila� a sa. Doar Bunurilor de Preluare s�i Bunurilor Proprii li se 
aplica� amortizarea. 
 
2.Provizioanele pentru Uzura Morala� se aplica� tuturor Bunurilor de Retur, care pot sau nu sa� fie 
reînnoite, finant�ate de Operator. Scopul lor este acela de a permite reconstituirea capitalului investit de 
ca�tre Operator în numele Autorita�t�ii delegante. Acestea se aplica� doar primului bun nou achizit�ionat de 
Operator, cu excluderea acelor bunuri achizit�ionate în scopul înlocuirii bunurilor concesionate init�ial de 
ca�tre Autoritatea deleganta�. 
 
Rata anuala� a acestor provizioane, reprezinta� raportul dintre valoarea de achizit�ie a bunului, pe de o 
parte, s�i numa�rul de ani ra�mas�i pâna� la expirarea duratei normale a Contractului de delegare sau 
numa�rul 10 (zece) daca� au ra�mas mai put�in de 10 ani pâna� la data respectiva�, pe de alta� parte. 
 
3.Provizioanele de înlocuire se aplica� fieca�rui Bun de Retur ce poate fi înlocuit. Acestea se constituie în 
anticiparea înlocuirii bunului de ca�tre Operator. 
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Când bunul este înlocuit, valoarea de achizit�ie a bunului este înregistrata� în bilant� la activ s�i provizionul 
acumulat în bilant� la pasiv este transferat, dupa� ajustare, în contul „Drepturilor Autorita�t�ii delegante”, 
un cont de debit al bilant�ului ce prives�te partea Autorita�t�ii delegante din Bunurilor de Retur fixe. 
 
Ajusta�ri vor fi operate fie prin majorarea rezervelor de depreciere ale provizionului de înlocuire, daca� 
provizionul este insuficient, cu un debit ce corespunde contului de profit s�i pierderi, fie prin retragerea 
rezervelor de depreciere din contul provizionului de înlocuire, daca� acesta este excedentar, cu un credit 
ce corespunde contului de profit s�i pierderi. 
 
Deficitul sau excedentul provizionului de înlocuire este definit astfel: 
 
a) pentru bunuri primite de la Autoritatea deleganta� sau finant�ate de tert�i, ca diferent�a� între valoarea de 
achizit�ie a bunului ce rezulta� din înlocuire s�i valoarea totala� a provizionului acumulat în pasivul 
bilant�ului. 
 
b) pentru bunuri finant�ate de Operator, ca diferent�a� între pe de o parte, diferent�a dintre valoarea de 
achizit�ie a bunului ce rezulta� din înlocuire s�i cea a bunului înlocuit anterior, s�i pe de alta parte, valoarea 
totala� a provizionului acumulat în pasivul bilant�ului. 
 
Evolut�ia costului de înlocuire previzionat al Bunurilor de Retur ce vor fi înlocuite este stabilit prin 
utilizarea unui index. Aceasta metoda� este propusa� de Operator s�i poate fi aprobata� de Autoritatea 
deleganta�. 
 
4. Provizionul pentru Lucra�rile Planificate de Întret�inere permite repartizarea Lucra�rilor Planificate de 
Întret�inere pe mai mult�i ani, conform regulilor contabile s�i legislat�iei fiscale. 
 
5. Durata de Viat�a� Tehnica� trebuie sa� fie cea fixata� în anexa 3 a Dispozit�iilor Speciale – Partea de Apa� 
s�i/sau a Dispozit�iilor Speciale – Partea de Canalizare pentru bunurile luate în considerare. 
 

6. Pa�rt�ile precizeaza� ca� dispozit�iile de mai sus ale prezentului articol se vor aplica în ma�sura în care 
prevederile legale aplicabile o vor permite. 

7. Prevederile referitoare la Provizioane s�i Uzura Morala� din prezentul articol se vor aplica începând cu 
data la care costurile aferente vor fi incluse s�i aprobate în tarife. 

Articolul 44 – Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur 

 
Bunurile de retur sunt înregistrate în contabilitatea Operatorului conform legii de mai sus. 
 
Pa�rt�ile precizeaza� ca� dispozit�iile de mai jos ale prezentului articol se vor aplica în ma�sura în care 
prevederile legale aplicabile o vor permite. 
 
 
 1). Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite 
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Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite concesionate de Autoritate deleganta� sunt înregistrate în 
contabilitate ca mijloace fixe în activul bilant�ului, s�i ca „Drepturi ale Autorita�t�ii delegante” în pasivul 
bilant�ului, sau, daca� acele bunuri sunt finant�ate de tert�i, în contul de pasiv „Finant�a�ri din partea 
Tert�ilor”. 
 
Acele bunuri fac obiectul amortiza�rilor pe perioada Duratei de Viat�a� Tehnica�, prin deduceri ale 
rezervelor de depreciere corespunza�toare din contul „Drepturile Autorita�t�ii delegante”, sau, daca� este 
cazul, din contul „Finant�a�ri din partea Tert�ilor”, fa�ra�  a afecta contul de profit s�i pierderi. 
 
2). Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite 
 
Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite de Autoritatea deleganta� sunt înregistrate în contabilitate ca 
mijloace fixe în activul bilant�ului s�i ca „Drepturi ale Autorita�t�ii delegante” în pasivul bilant�ului. 
 
Acele Bunuri de Retur fac obiectul: 
 
a). unei amortiza�ri pe parcursul Duratei lor de Viat�a� Tehnica�, prin deducerea rezervelor aferente 
deprecierii din contul „Drepturile Autorita�t�ii delegante” sau, daca� este cazul, din contul „Finant�a�ri din 
partea Tert�ilor”, fa�ra� sa� afecteze contul de profit s�i pierderi. 
 
b). unui provizion de înlocuire înregistrat în contabilitate în activul bilant�ului s�i ca o cheltuiala� în contul 
de profit s�i pierderi. Deprecierea anuala� corespunza�toare este egala� cu suma dintre valoarea de achizit�ie 
repartizata� pe Durata de Viat�a� Tehnica� pe de o parte s�i a variat�iei anuale a valorii de înlocuire 
previzionate, pe de alta� parte. 
 
Dupa� înlocuire, bunul este transferat în categoria definita� la punctul 1 de mai sus sau la punctul 4 de 
mai jos. 
 
La Data Intra�rii în Vigoare, pentru Bunurile de Retur concesionate de Autoritate deleganta�, un 
provizion de înlocuire init�ial este înregistrat în pasivul bilant�ului Operatorului s�i înregistrat contabil în 
Bunurile de Retur pentru a cres�te Durata de Viat�a� Tehnica� reziduala�. 
 
 
 
 
3). Bunuri de Retur ce nu pot fi înlocuite, finant�ate de Operator 
 
Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite, finant�ate de Operator, sunt înregistrate contabil ca mijloace 
fixe în activul bilant�ului, fa�ra� a afecta „Drepturile Autorita�t�ii delegante”. 
 
Acele Bunuri de Retur fac obiectul: 

a).unui Provizion pentru Uzura� Morala�  înregistrat contabil în activul bilant�ului s�i ca o cheltuiala� în 
contul de profit s�i pierderi; 
b).unui Provizion pentru depreciere deductibil din „Provizioanele pentru Uzura� Morala�” din pasiv, 
fa�ra� a afecta contul de profit s�i pierderi. 

 
4). Bunuri de Retur ce pot fi înlocuite, finant�ate de Operator 
 
Bunurile de Retur ce pot fi Înlocuite, finant�ate de Operator sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în 
activul bilant�ului, fa�ra� a afecta „Drepturile Autorita�t�ii delegante”. 
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Acele Bunuri de Retur fac obiectul: 
a).unui Provizion pentru Uzura� Morala�  înregistrat contabil în pasivul bilant�ului s�i ca o cheltuiala� în 
contul de profit s�i pierderi. 
b).unui Provizion pentru depreciere înregistrat ca o cheltuiala� în contul de profit s�i pierderi. 
c).unui Provizion de înlocuire înregistrat contabil în pasivul bilant�ului s�i ca o cheltuiala� în contul de 
profit s�i pierderi. Deprecierea anuala� corespunza�toare este egala� cu variat�ia anuala� a valorii de înlocuire 
previzionate. 
 
5). Bunurile de Retur prin accesiune 
 
Procedura de înregistrare contabila� a Bunurilor de Retur prin accesiune, astfel cum sunt definite mai 
sus, este aceeas�i ca pentru Bunurile de Retur finant�ate de Operator, conform punctelor 3 sau 4 de mai 
sus. 
 
6). Bunurile de Retur finant�ate de tert�i 
 
Procedura de înregistrare contabila� a Bunurilor de Retur finant�ate de tert�i este aceeas�i ca pentru 
bunurile atribuite de ca�tre Autoritatea deleganta�, conform punctelor 1 sau 2 de mai sus. 

Articolul 45 – Procedura de înregistrare contabila� a bunurilor Operatorului 

Procedura de înregistrare contabila� a Bunurilor de Preluare s�i a Bunurilor Proprii este cea preva�zuta� de 
legislat�ia fiscala� s�i contabila� aplicabila� societa�t�ilor comerciale. 

TITLUL III  – CONTROLUL SERVICIILOR 

Articolul 46 – Întinderea controlului exercitat de Autoritatea deleganta� 

1). Autoritatea deleganta� are competent�a generala� de exercitare a controlului economic, financiar 
s�i tehnic asupra Operatorului. Operatorul consimte sa� se supuna� controlului exercitat de Autoritatea 
deleganta� în ceea ce prives�te executarea prezentului Contract de delegare. Controlul este pe de o parte 
tehnic s�i pe de alta� parte economico-financiar, t�inând seama de faptul ca� exercitarea controlului 
de ca�tre Autoritatea deleganta� nu trebuie sa� aduca� atingere autonomiei de gestiune a 
Operatorului. 
 
2). Autoritatea deleganta�, în conformitate cu prevederile legale s�i reglementare aplicabile, stabiles�te 
termenii s�i condit�iile de exercitare a controlului sa�u asupra modul de gestiune s�i de furnizare de ca�tre 
Operator a Serviciilor. 
 
Autoritatea deleganta� poate delega uneia sau mai multor persoane exercitarea, integral sau în 
parte, a controlului sau sa� apeleze în acest scop la orice persoana�, consultant sau expert, la 
alegerea sa. În mod special, ori de câte ori considera� ca� este necesar, Autoritatea deleganta� poate 
recurge, periodic sau permanent, la expertiza� exterioara�, prin delegarea, integral sau în parte a 
atribut�iilor sale de control. Din momentul în care este notificat în lega�tura� cu delegarea s�i 
obiectul acesteia, Operatorul este t�inut de aceleas�i obligat�ii privind controlul fat�a� de expertul 
exterior ca s�i fat�a� de Autoritatea deleganta�. 
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3). Autoritatea deleganta� îs�i exercita� controlul în scopul de a evalua respectarea pe teren s�i în evident�ele 
reale ale Operatorului a obligat�iilor ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, s�i, în special, 
obiectivele de performant�a� definite în art. 27- 41 din Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�. 
 
4). Operatorul nu poate sub nici o forma� sa� se prevaleze de acest control sau de oricare dintre 
prevederile prezentului Contract de delegare pentru a fi exonerat, integral sau part�ial, de obligat�iile ce-i 
revin conform prezentului Contract de delegare. 
 
5). Operatorul se angajeaza� sa� depuna� toate diligent�ele, din proprie init�iativa�, pentru exercitarea 
controlului de ca�tre Autoritatea deleganta� în condit�ii normale s�i sa� nu împiedice în nici un fel 
efectuarea acestui control. 
 
6). Exercitarea atribut�iilor de control de ca�tre Autoritatea deleganta� nu poate prejudicia gestiunea sau 
furnizarea de ca�tre Operator a Serviciilor. 

Articolul 47 – Monitorizarea gestiunii s�i furniza�rii Serviciilor 

1 Controlul asupra gestiunii s�i furniza�rii Serviciilor este asigurat, în numele s�i pe seama 
Autorita�t�ii delegante. 
 
2 Autoritatea deleganta� îs�i exercita� controlul s�i toate atribut�iile sale conform prevederilor legale s�i 
reglementare ce guverneaza� activitatea Operatorului, precum s�i prezentului Contract de delegare. 
 
3 Pentru a permite Autorita�t�ii delegante  sa� îs�i exercite controlul, Operatorul se angajeaza� sa� îi puna� la 
dispozit�ie orice documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale în conformitate cu legislat�ia 
în vigoare s�i sa� îi permita� accesul, la fat�a locului, la orice evident�e sau registre în lega�tura� cu furnizarea 
Serviciilor. Aceasta atribut�ie de control a Autorita�t�ii delegante trebuie exercitata� cu respectarea 
autonomiei de gestiune a Operatorului s�i fa�ra� a interveni în domeniul deciziilor de conducere s�i 
funct�iona�rii societa�t�ii. 
 
4 Autoritatea deleganta� poate inspecta la fat�a locului sau prin intermediul probelor, (), astfel cum este 
ment�ionat la punctul 1 de mai sus sau, prin delegarea  unor expert�i independent�i având competent�a 
necesara�, toate conturile Operatorului. 

Articolul 48 – Rapoartele Anuale 

1.Pentru a permite controlul economic, financiar s�i tehnic al Contractului de delegare, Operatorul se 
angajeaza� sa� prezinte anual Autorita�t�ii delegante urma�toarele rapoarte: 
 
a) cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul fieca�rui exercit�iu financiar, programul 
activita�t�ilor planificate. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la începutul anului financiar, 
Operatorul va prezenta raportul actualizat incluzând pret�urile s�i tarifele fixate pentru urma�torul an 
financiar; 
 
b) în termen de o luna� de la aprobarea conturilor de ca�tre organul decizional al  Operatorului, la 
încheierea anului financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, un raport de performant�a� s�i planul 
financiar pe 5 (cinci) ani. 
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2. Programul activita�t�ilor planificate include s�i planul previzional de product�ie pentru anul urma�tor, 
care este transmis Autorita�t�ii delegante cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul noului 
an fiscal s�i planul de investit�ii inclus în bugetul previzional. 
 
3. Raportul de gestiune include s�i bilant�ul, contul de profit s�i pierderi, planul financiar, raportul de 
audit, o trecere în revista� a act�iunilor sociale s�i, daca� este cazul, modifica�rile aduse de Operator 
procedurilor interne de achizit�ii publice ment�ionate în art. 14.3 din Dispozit�iile Speciale – Partea 
Comuna�. 
 
Raportul Anual va cuprinde cel put�in urma�torii indicatori financiari: debite, credite, necesarul pentru 
trezorerie. 
 
Dupa� terminarea Perioadei de Tranzit�ie raportul anual va include o perspectiva� dinamica� ce va ara�ta 
evolut�ia s�i tendint�a facturilor nepla�tite pentru ultimele perioade, daca� este necesar. 
 
În cazul în care Autoritatea deleganta� va considera ca� indicatorii financiari pot pune în pericol 
continuitatea afacerii, Operatorul va prezenta un plan de act�iune pentru a îmbuna�ta�t�i indicatorii 
financiari pentru perioada urma�toare. În cazul în care Operatorul nu reus�es�te sa� amelioreze situat�ia, 
Autoritatea deleganta� poate hota�rî sa� preia gestiunea Serviciilor pentru a le asigura continuitatea. 
 
4. Raportul tehnic prives�te separat, pe de o parte apa potabila� s�i canalizarea, iar pe de alta� parte fiecare 
grup de Zone Urbane din Aria delega�rii. Acest raport va cuprinde urma�toarele elemente, cu detalii 
despre evolut�ia lor în ultimele patru exercit�ii financiare: 
- numa�rul de Utilizatori; 
- volumele facturate; 
- numa�rul de Brans�amente s�i Racorduri cu contor s�i fa�ra�  contor realizate în cursul exercit�iului 
financiar, pentru fiecare tip s�i diametru, pentru apa� s�i canalizare precum s�i investit�iile în lega�tura� cu 
Brans�amentele s�i Racordurile noi, conform prevederilor art. 40.2 din Dispozit�iile Speciale – Partea 
Comuna�; 
- lungimea ret�elelor; 
- rezultatul tehnic în ceea ce prives�te product�ia s�i diferitele modalita�t�i de transport s�i alimentare, cu 
precizarea obiectivelor de îmbuna�ta�t�iri stabilite pentru urma�torul exercit�iu financiar s�i a rezultatelor 
pentru anul precedent; 
- statisticile privind întreruperile în furnizarea serviciului s�i timpul de as�teptare; 
- rata Indicatorilor de Performant�a� estimata� la sfârs�itul exercit�iului financiar, conform prevederilor art. 
40.2 din Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�. 
 
5. Raportul de performant�a� evident�iaza� rezultatele gestiunii Utilizatorilor, gestiunii comerciale s�i 
productivita�t�ii, conform criteriilor definite în art. 31, 32 s�i 33 din Dispozit�iile Speciale – Partea 
Comuna�. 
 
6. Planul financiar pe cinci ani detaliaza� evolut�ia pret�urilor s�i veniturilor, previziunile pentru costuri s�i 
investit�ii pe categorii de lucra�ri s�i planul de finant�are. Acest plan este actualizat anual s�i este elaborat în 
scop informativ. 
 
7. Refuzul Operatorului de a prezenta oricare dintre documentele ment�ionate în prezentul capitol la 
termenele preva�zute constituie o înca�lcare a contractului. 
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Articolul 49 – Revizuirea  la cinci ani 

Înainte de încheierea Perioadei de Tranzit�ie s�i a fieca�rei perioade de cinci ani ce urmeaza� acesteia, 
Autoritatea deleganta� verifica� rezultatele Operatorului, conform prevederilor Titlului IV din 
Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�. 
 
Pa�rt�ile se întâlnesc pentru a verifica starea Serviciilor, evalueaza� observat�iile rezultate din controlul 
efectuat de Autoritatea deleganta�, convin asupra eventualelor penalita�t�i s�i elaboreaza� de comun acord 
modifica�rile necesare la prezentul Contract de delegare, în special în ceea ce prives�te pret�urile s�i 
tarifele. 
 
Autoritatea deleganta� îi va transmite Operatorului comentariile sale cel mai târziu în termen de 30 
(treizeci) de zile calendaristice de la data primirii documentului ce prezinta� verificarea din cinci în cinci 
ani. Operatorul îi va ra�spunde Autorita�t�ii delegante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice. 

Articolul 50  – Finant�area costurilor cu studiile  

1. Operatorul poate contribui anual la finant�area costurilor aferente studiilor pe care Autoritatea 
deleganta� le-a întreprins prin intermediul unor tert�i, în aplicarea prezentului articol, în lega�tura� exclusiv 
cu furnizarea Serviciilor, pâna� la: 
0,2% (zero virgula� doi la suta�) din cifra de afaceri a exercit�iului financiar anterior; 
 
Procentajul de mai sus sunt stabilite pentru Perioada de Tranzit�ie precum s�i pentru urma�toarea perioada 
de cinci ani, la sfârs�itul ca�reia vor fi ajustate de ca�tre Autoritatea deleganta� s�i Operator, putând fi 
modificate pentru urma�toarele perioade, prin acordul Pa�rt�ilor. 
 
2. Fa�ra� a aduce atingere aplica�rii prevederilor punctului 1 de mai sus, finant�area studiului care, conform 
prevederilor art. 38.3 din Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna�, trebuie sa� stabileasca� metodologia 
verifica�rilor întreprinse o data� la cinci ani s�i sa� defineasca� obiectivele Indicatorilor de Performant�a� ai 
Serviciilor pentru sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie, poate fi de asemenea pus în sarcina Operatorului, 
pâna� la un prag de 0,2% din cifra de afaceri a exercit�iului financiar anterior Datei Intra�rii în Vigoare. 
 
3. În limita sumelor ce rezulta� din aplicarea punctelor 1 s�i 2 de mai sus, Operatorul va pla�ti conform 
legii persoanele care efectueaza� studiile, la cererea Autorita�t�ii delegante. 

Articolul 51– Penalita�t�i Contractuale 

1. Penalita�t�ile preva�zute în Titlul IV din Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna� sunt impuse, daca� este 
cazul, Operatorului, fa�ra� a aduce atingere aplica�rii art. 64, 65 s�i 66 de mai jos. 
 
Operatorul este exonerat de plata penalita�t�ilor contractuale, în cazurile preva�zute de art. 70 de mai jos s�i 
în art. 43 din Dispozit�iile Speciale – Partea Comuna� sau în situat�ia în care înca�lcarea este direct legata� 
de factori care au justificat, din init�iativa Operatorului, o cerere de aplicare a art. 63 de mai jos. 
 
2. Penalita�t�ile preva�zute la punctul 1 de mai sus sunt sume globale s�i pot fi cerute Operatorului imediat. 
În nici un caz Operatorul nu poate recurge la aceste pla�t�i în scopul limita�rii ra�spunderii sale. Penalita�t�ile 
se aplica� independent de eventualele daune interese. Ele pot fi ret�inute de Autoritatea deleganta� sau de 
oricare dintre Localita�t�ile semnatare din valoarea garant�iei, conform art. 41 de mai sus. 
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3. Autoritatea deleganta� ra�spunde pentru act�iunile nejustificate, care afecteaza� furnizarea Serviciilor s�i 
provoaca� prejudicii, îndeosebi în ceea ce prives�te procedurile de aprobare a pret�urilor s�i tarifelor s�i 
anexele propuse de Operator. În aceste cazuri Autoritatea deleganta� va pla�ti Operatorului daune 
interese, fa�ra�  alte penalita�t�i. 

TITLUL IV– DISPOZIT�II FINALE 

CAPITOLUL I – DURATA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE 

Articolul 52 – Data Intra�rii în Vigoare s�i Condit�ii 

Data Intra�rii în Vigoare a prezentului Contract de delegare este data începerii opera�rii.   
 
Începerea opera�rii are loc dupa� îndeplinirea urma�toarelor condit�ii: 

- semnarea Procesului verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realiza�rii Serviciilor; 
- existent�a autorizat�iilor necesare opera�rii sistemului; 

 
Începerea opera�rii poate avea loc es�alonat în funct�ie de îndeplinirea condit�iilor de mai sus. 
 
Notificarea înregistra�rii oficiale a contractului de ca�tre Autoritatea deleganta� va fi efectuata� în termen 
de 10 (zece) zile de la data semna�rii s�i trimisa� Operatorului de ca�tre Autoritatea deleganta�. 
 
În cazul în care depunerea garant�iei este necesara� s�i lipsesc garant�iile astfel cum sunt definite de art. 40 
s�i 41, Pa�rt�ile init�iaza� semnarea Contractului de Garant�ie în 30 (treizeci) de zile de la data definita� în art. 
40.1, anume înregistrarea Operatorului. 
 
În cazul în care limita de timp nu este prelungita�, prezentul Contract de delegare va fi reziliat as�a cum 
este specificat în art. 65 de mai jos. 

Articolul 53 – Durata s�i prelungirea 

1 Prezentul Contract de delegare este încheiat pe o perioada de  49 (patruzeci s�i noua�)de ani de la Data 
Intra�rii în Vigoare. Sfârs�itul acestei perioade marcheaza� data de expirare normala� a prezentului 
Contract de delegare. 
 
2 Prezentul Contract de delegare poate fi prelungit prin act adit�ional la prezentul Contract de delegare, 
conform legislat�iei în vigoare. 
 
Partea care propune prelungirea prezentului Contract de delegare trebuie sa� notifice celeilalte Pa�rt�i 
intent�ia sa cu cel put�in  2 ani înainte de expirarea duratei init�iale a prezentului Contract de delegare. 
 
Lipsa unui ra�spuns din partea celeilalte Pa�rt�i, în decurs de 3 (trei) luni de la data notifica�rii preva�zute la 
alineatul precedent, care sa� exprime intent�ia sa de a prelungi prezentul Contract de delegare 
echivaleaza� cu un refuz al prelungirii propuse. 
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Articolul 54 – Reînnoirea prezentului Contract de delegare 

Daca� legislat�ia în vigoare o permite, cu cel put�in 3 (trei) ani înainte de expirarea Contractului de 
delegare init�ial, Operatorul trebuie sa�-l informeze Autoritatea deleganta� despre intent�ia sa de a obt�ine 
sau nu reînnoirea prezentului Contract de delegare, prin scrisoare recomandata� cu confirmare de 
primire sau prin scrisoare remisa� prin curier cu dovada� de primire. 
 
Autoritatea deleganta� trebuie sa�-i comunice Operatorului ra�spunsul sa�u cel mai târziu dupa� 1 (un) an de 
la data primirii notifica�rii despre cererea de reînnoire. 
 
Lipsa notifica�rii de ca�tre Operator sau lipsa ra�spunsului Autoritatea deleganta� privind reînnoirea 
prezentului Contract de delegare în termenele preva�zute în alineatele precedente echivaleaza� cu un 
refuz de reînnoire. 

CAPITOLUL II – EXPIRAREA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE 

Articolul 55 – Motive de încetare a Prezentului Contract de delegare 

Prezentul Contract de delegare înceteaza� fie la data normala� preva�zuta� în art. 53 sau 54 de mai sus, fie 
înaintea acesteia în cazurile preva�zute de art. 59, 63, 64, 65 sau 70 de mai jos. 

Articolul 56 – Continuitatea Serviciilor 

Indiferent de modul de expirare a prezentului Contract de delegare, Autoritatea deleganta� este 
îndrepta�t�ita�, în cursul ultimelor 6 (s�ase) luni ale Contractului de delegare, sa� ia toate ma�surile necesare 
pentru a asigura continuitatea Serviciilor s�i, în special, toate ma�surile utile în vederea facilita�rii 
tranzit�iei de la prezentul Contract de delegare la un nou sistem operat�ional, fa�ra�  ca prin aceasta 
Operatorul sa� aiba� dreptul la vreo indemnizat�ie sau compensat�ie. 

Articolul 57 – Returnarea Bunurilor ca�tre Autoritate deleganta� 

 

1. La data înceta�rii prezentului Contract de delegare, Autoritatea deleganta� se substituie de drept 
Operatorului în privint�a tuturor drepturilor sale în lega�tura� cu Bunurile de Retur. 
 
2. La aceeas�i data�, Operatorul trebuie sa� înapoieze Autorita�t�ii delegante toate Bunurile de Retur, cu titlu 
gratuit, bine întret�inute s�i în stare de funct�ionare în vederea îndeplinirii funct�iilor corespunza�toare pâna� 
la expirarea duratei lor de viat�a� tehnica�. 
 
3. Oricare ar fi motivul înceta�rii prezentului Contract de delegare, Uzura Morala� care nu a fost 
amortizata� constituie o datorie a Autorita�t�ii delegante fat�a� de Operator, neimpozabila� din punct de 
vedere al impozitului pe profit. 
 
4. Oricare ar fi motivul expira�rii prezentului Contract de delegare, provizioanele pentru înlocuire 
înregistrate în bilant�ul Operatorului constituie o datorie a Operatorului fat�a� de Autoritatea deleganta�. 
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5. Oricare ar fi motivul înceta�rii prezentului Contract de delegare, deficitul potent�ial al investit�iilor 
contractuale legate de Lucra�rile de Înlocuire constituie o datorie a Operatorului fat�a� de Autoritatea 
deleganta�. Acel deficit apare în cazul unei diferent�e pozitive între valoarea curenta� a bugetului 
contractual preva�zut în art. 21 de mai sus, daca� este cazul ajustat pro rata pentru perioada de timp 
scursa� de la Data Intra�rii în Vigoare, pe de o parte, s�i valoarea actuala� a tuturor Lucra�rilor de Înlocuire 
efectuate de la Data Intra�rii în Vigoare, la care se adauga� provizioanele de înlocuire înregistrate în 
bilant�ul Operatorului la data expira�rii, pe de alta� parte. 
 
 6. Daca� este necesar, se va opera compensat�ia între sumele pe care Pa�rt�ile s�i le datoreaza� reciproc, în 
temeiul prezentului Contract de delegare s�i ca o consecint�a� a expira�rii sale. Autoritatea deleganta� poate 
pretinde sumele restante ce îi sunt datorate din garant�ie, daca� a fost aprobata� constituirea acesteia, 
respectiv a fost inclusa� s�i aprobata� în tarif. 
 
7. Prevederile prezentului articol referitoare la Uzura Morala� s�i Provizioane se vor aplica daca� legislat�ia 
în vigoare o va permite. 

Articolul 58 – Luarea în primire a Bunurilor de ca�tre Autoritatea deleganta� 

1). La data expira�rii prezentului Contract de delegare, Autoritatea deleganta� poate sa� preia, integral sau 
în parte, Bunurile de Preluare, precum s�i stocurile necesare gestiunii normale a Serviciilor, în schimbul 
contravalorii acestora. 
 
În cazurile de expirare preva�zute în art. 53 s�i 54 de mai sus s�i 59 de mai jos, Autoritatea deleganta� va 
notifica Operatorului intent�ia sa de a ra�scumpa�ra Bunurile de Preluare cu cel put�in 6 (s�ase) luni înainte 
de data expira�rii s�i, în alte cazuri, la data expira�rii prezentului Contract de delegare. 
 
2).Valoarea Bunurilor de Preluare este stabilita� pe cale amiabila� de ca�tre Pa�rt�i ori, în cazul în care acest 
lucru nu este posibil, de un ca�tre un expert ales de Pa�rt�i de comun acord.  
 
3).Termenele s�i condit�iile de plata� sunt stabilite prin acordul pa�rt�ilor, iar daca� nu se ajunge la un astfel 
de acord plata va fi efectuata� la data returna�rii bunurilor, dar nu mai târziu de data expira�rii prezentului 
Contract de delegare. 

Articolul 59 – Rezilierea prezentului Contract de delegare 

1. Autoritatea deleganta� are dreptul de a rezilia (ra�scumpa�ra în terminologia limbii engleze) a 
prezentul Contract de delegare. Rezilierea Contractului înseamna� încetarea acestuia înainte de termen, 
din init�iativa Autorita�t�ii delegante, în schimbul unei  compensat�ii. Rezilierea poate avea loc numai 
atunci când Autoritatea deleganta� îi notifica� Operatorului despre intent�ia sa cu cel put�in 2 (doi) ani 
înainte de data planificata� pentru reziliere s�i aceasta notificare nu este fa�cuta� înainte de împlinirea a  10 
(zece) ani de la Data Intra�rii în Vigoare. 
 
2. În acest caz, fa�ra� a aduce atingere aplica�rii prevederilor art. 57 s�i 58 de mai sus, pa�rt�ile vor încheia 
un contract special de reziliere a prezentului Contract de delegare, pentru a stabili compensat�ia datorata� 
Operatorului, precum s�i termenele s�i condit�iile pla�t�ii. 
 
Aceasta� compensat�ie va fi calculata� prin însumarea urma�toarelor valori: 
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a) produsul dintre numa�rul de ani ra�mas�i de la data rezilierii pâna� la data normala� de expirare a 
prezentului Contract de delegare, conform art. 53.1 de mai sus s�i media profitului net al Operatorului, 
rezultat dupa� plata impozitelor, corespunza�tor anilor trecut�i de la sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie. 
 
b) o ajustare ce va t�ine cont de variat�iile profitului sa�u; aceasta� ajustare, pozitiva� în cazul unei cres�teri a 
profiturilor s�i negativa� în cazul unei sca�deri, este egala�, pentru prima rata� anuala� a rezilierii, cu 
juma�tate din variat�ia medie anuala� a profiturilor pentru ultimii 12 (doisprezece) ani financiari de 
dinaintea notifica�rii de rezilierii, pentru a doua rata� anuala� cu dublul acelei juma�ta�t�i, pentru a treia rata� 
anuala� cu triplul, pentru ratele ra�mase suma ment�ionata� mai sus pa�strându-se aceeas�i. 
 
c) în cazul în care personalul nu este reangajat de ca�tre Autoritatea deleganta� sau de viitorul Operator, o 
suma� egala� cu sumele pla�tite personalului disponibilizat, conform Codului Muncii. 
 
3. Daca� îs�i exercita� dreptul preva�zut la punctul 1 de mai sus, Autoritatea deleganta� trebuie sa� se 
substituie Operatorului în executarea contractelor încheiate, în condit�ii normale, pentru furnizarea 
Serviciilor. Cu toate acestea, aceste substituiri vor avea loc doar în ceea ce prives�te contractele 
încheiate înainte de data notifica�rii de reziliere s�i pentru o durata� care sa� nu depa�s�easca� data normala� de 
expirare. 
 
4. Daca� îs�i exercita� dreptul preva�zut la punctul 1 de mai sus, Autoritatea deleganta� trebuie sa� 
ra�scumpere stocurile la o valoare stabilita� pe cale amiabila� sau de ca�tre un expert acceptat de ambele 
pa�rt�i. 
 

Articolul 60 – Luarea în primire a bunurilor în cazul înceta�rii înainte de termen a prezentului 
Contract 

În cazul înceta�rii înainte de termen sau al rezilierii prezentului Contract de delegare, Operatorul se 
obliga� sa� puna� la dispozit�ia Autorita�t�ii delegante, în stare de funct�ionare normala� în vederea îndeplinirii 
funct�iilor corespunza�toare pâna� la expirarea duratei lor de viat�a� tehnica�, toate Bunurile de Retur s�i 
Bunurile de Preluare, fa�ra� a se aduce prin aceasta atingere aplica�rii, daca� e cazul, art. 55 s�i 58 de mai 
sus. 

CAPITOLUL III – MODIFICAREA TERMENILOR S�I CONDIT�IILOR PREZENTULUI 
CONTRACT DE DELEGARE 

Articolul 61 – Modificarea de comun acord  

Autoritatea deleganta� s�i Operatorul pot, oricând, prin act adit�ional la prezentul Contract de delegare, sa� 
modifice de comun acord prevederile prezentului Contract de delegare. 

Articolul 62 – Modificarea unilaterala� 

În interesul Serviciilor, Autoritatea deleganta� poate impune modifica�ri unilaterale ale condit�iilor 
prezentului Contract de delegare. În cazul în care aceste modifica�ri îi provoaca� prejudicii Operatorului, 
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Autoritatea deleganta� îi va pla�ti acestuia o despa�gubire pentru pierderile sale s�i/sau sau pa�rt�ile vor 
conveni modifica�ri financiare corespunza�toare ale prezentului Contract de delegare. 

Articolul 63 – Modificarea datorata� unei schimba�ri semnificative a condit�iilor economice 

1. În situat�ia în care, independent de Operator s�i de voint�a sa, prevederi legale noi, constrângeri tehnice 
de orice natura� sau, în general, evenimente grave s�i nepreva�zute, altereaza� echilibrul economico-
financiar al furniza�rii Serviciilor s�i daca� dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modifica�rile / 
ajusta�rile de pret�uri s�i tarife preva�zute în Titlul III al Dispozit�iilor Speciale – Partea Comuna�, pa�rt�ile 
convin sa� renegocieze termenii s�i condit�iile Contractului de delegare, în urma notifica�rii scrise 
provenind de la oricare dintre pa�rt�i, în scopul revenirii la echilibrul economico-financiar al furniza�rii 
Serviciilor. 
 
În acest caz, pa�rt�ile se angajeaza� sa� depuna� toate diligent�ele pentru a ajunge la o înt�elegere privind 
modificarea termenilor prezentului Contract de delegare în termen de 3 (trei) luni de la data notifica�rii 
preva�zute în alineatul precedent. Acest termen poate fi prelungit cu înca� atât o singura� data�, la cererea 
orica�reia dintre pa�rt�i.  
 
2. În cazul unor schimba�ri semnificative ale condit�iilor economice, astfel cum sunt acestea definite la 
punctul 1 de mai sus s�i pâna� la ajungerea la înt�elegerea preva�zuta� în la punctul 1 de mai sus, Operatorul 
se angajeaza� sa� ia toate ma�surile rezonabile pentru a asigura continuitatea Serviciilor, fa�ra� a aduce 
atingere, corelativ obligat�iei de furnizare a mijloacelor adecvate, dreptului sa�u la o dreapta� compensat�ie 
egala� cu pierderile suferite în perioada cuprinsa� între data notifica�rii schimba�rii condit�iilor economice 
s�i data intra�rii în vigoare a modifica�rii contractuale. 
 
3. În cazul în care, dupa� maximum 6 (s�ase) luni de la data notifica�rii preva�zute la punctul 1 de mai sus, 
schimbarea condit�iilor economice nu a fost remediata� s�i una dintre pa�rt�i considera� ca� un acord este 
improbabil, mai ales daca� Operatorul estimeaza� ca� echilibrul financiar al furniza�rii Serviciilor este în 
mod iremediabil distrus, prezentul Contract de delegare poate înceta prin notificarea scrisa� trimisa� de 
oricare dintre pa�rt�i cu cel put�in 30 (treizeci) zile calendaristice în prealabil. 
 
4. În cazul înceta�rii Contractului de delegare prin aplicarea prezentului articol, fa�ra� a aduce atingere 
aplica�rii, dupa� caz, a art. 55 s�i 56 de mai sus, Autoritatea deleganta� va pla�ti Operatorului: 
 
a) o despa�gubire egala� cu pierderile suferite în perioada cuprinsa� între data notifica�rii schimba�rii 
condit�iilor economice s�i data înceta�rii Contractului de delegare; 
 
b) o despa�gubire anuala� în cursul perioadei cuprinse între data înceta�rii Contractului de delegare s�i data 
expira�rii normale a prezentului Contract de delegare, calculata� conform contractului special de 
ra�scumpa�rare definit de art. 59.2 de mai sus, s�i majorata�, daca� este cazul, cu contribut�iile la contul 
curent s�i împrumuturi accesorii ale act�ionarilor contractate cu cel put�in 12 (doua�sprezece) luni înainte 
de data notifica�rii schimba�rii condit�iilor economice. 

CAPITOLUL IV  - MA�SURI ADMINISTRATIVE S�I PENALITA�T�I 

Articolul 64 – Suspendarea în cazul unei gestiuni externe aplicate de Autoritatea 
deleganta� s�i substituirea Operatorului 
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1).În cazul unor nerespecta�ri frecvente sau unei neexecuta�ri ori a unei înca�lca�ri grave din partea 
Operatorului în ceea ce prives�te obligat�iile ce-i incumba� conform prezentului Contract de delegare, în 
special daca� amenint�a� sigurant�a publica� sau daca� Serviciile sunt furnizate doar part�ial, Autoritatea 
deleganta� îi va soma pe Operator printr-o notificare scrisa�, care va ara�ta cu precizie care sunt faptele ce-
i sunt imputate, sa� remedieze aceasta� situat�ie într-un termen fixat, care începe sa� curga� din ziua primirii 
notifica�rii s�i care nu poate fi mai mare de  15 (cincisprezece) zile calendaristice, cu except�ia unor 
circumstant�e except�ionale. 
 
 
2).Daca� la data expira�rii termenului fixat în somat�ie, Operatorul nu s�i-a îndeplinit obligat�iile pe care nu 
le executase sau le executase necorespunza�tor, Autoritatea deleganta�, pe cheltuiala s�i pe riscul 
Operatorului, sa recurga� la una dintre urma�toarele ma�suri: 
 
a. Sa� preia drepturile s�i obligat�iile Operatorului legate de prezentul Contract de delegare prin stabilirea 
unui control temporar al autorita�t�ilor administrat�iei publice locale, part�ial sau integral, pe ra�spunderea, 
cheltuiala s�i riscul Operatorului, sau 
 
b. Sa� îl înlocuiasca� pe acel Operator care nu s�i-a respectat obligat�iile cu o alta� societate, în scopul de a 
remedia neexecutarea sau înca�lcarea ce a condus la notificare, pâna� la restabilirea situat�iei normale. 
 
3).În cazul preva�zut la punctul 2 litera a) de mai sus, în timpul exercita�rii controlului extern temporar al 
autorita�t�ii administrat�iei publice locale sau pâna� la restabilirea situat�iei normale, prezentul Contract de 
delegare este suspendat, integral sau în parte. 
 
4).În cazul înlocuirii Operatorului care nu s�i-a respectat obligat�iile contractuale, prezentul Contract de 
delegare înceteaza� conform art. 65 din prezentul Contract de delegare. 
 
5).Fa�ra� efectuarea altor formalita�t�i, Autoritatea deleganta� poate deduce orice cheltuiala�, necesara� 
punerii în aplicare prezentului articol, din suma garant�iei specificate în art. 40 s�i 41 de mai sus.  
 
 

Articolul 65 – Încetarea Contractului de delegare din vina Operatorului 
 
1).În cazul unei neexecuta�ri nejustificate sau a unei înca�lca�ri grave din partea Operatorului în 
îndeplinirea orica�reia dintre obligat�iile ce-i incumba� conform prezentului Contract de delegare s�i, în 
special, într-unul din urma�toarele cazuri: 
a). absent�a depunerii sau furniza�rii garant�iei, începând cu îndeplinirea condit�iilor pentru constituirea ei, 
respectiv daca� aceasta a fost inclusa� s�i aprobata� în tarif; 
b). nerespectarea repetata� sau prelungita� a exigent�elor tehnice aplicabile în furnizarea Serviciilor; 
c). nerespectarea normelor de sigurant�a�; 
d). neglijarea sau întreruperea furniza�rii Serviciilor din vina Operatorului; 
e). obstruct�ionarea voluntara� a controlului exercitat de ca�tre Autoritatea deleganta�; 
f).  refuzul de a se supune somat�iilor Autorita�t�ii delegante 
sau în cazul în care, în situat�ia unui litigiu, nu se ajunge la un acord ca rezultat al aplica�rii procedurii 
preva�zute în art. 69.1 de mai jos, Autoritatea deleganta� îl obliga� pe Operator, prin notificare scrisa�, în 
care se arata� cu precizie faptele ce-i sunt imputate acestuia, sa� remedieze situat�ia într-un termen 
rezonabil, adaptat situat�iei, care începe sa� curga� din ziua primirii notifica�rii fa�ra� a putea fi mai mare de 
30 (treizeci) zile calendaristice, cu except�ia unor circumstant�e except�ionale. 
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Termenul de 30 (treizeci) de zile preva�zut mai sus poate fi redus la  15(cincisprezece) zile 
calendaristice în cazul unei neexecuta�ri sau a unei înca�lca�ri grave care poate avea un impact imediat 
asupra sigurant�ei persoanelor sau a bunurilor afectate Serviciilor sau care poate conduce la întreruperea 
furniza�rii acestora. 
 
2). Daca�, la data expira�rii termenului fixat Operatorului prin notificarea efectuata� de ca�tre Autoritatea 
deleganta�, Operatorul nu îs�i îndeplines�te obligat�iile pe care nu s�i le executase sau le înca�lcase, 
Contractul de delegare poate înceta printr-o a doua notificare transmisa� de ca�tre Autoritatea deleganta� 
Operatorului, din vina s�i pe cheltuiala s�i riscul acestuia din urma�. 

Articolul 66 – Alte cazuri de încetare a Contractului de delegare 

1. Contractul de delegare poate înceta imediat în cazul lichida�rii judiciare, reorganiza�rii judiciare cu sau 
fa�ra� autorizarea continua�rii activita�t�ii, faliment în ceea ce-l prives�te pe Operator sau legat de aceasta s�i 
în cazul unei schimba�ri în condit�iile de control al capitalului sa�u de ca�tre act�ionari fat�a� de situat�ia de la 
data semna�rii prezentului Contract de delegare, daca� acea schimbare ar putea pune în pericol buna 
furnizare a Serviciilor. 
 
Încetarea are loc din vina, pe cheltuiala s�i pe riscul Operatorului, în condit�iile preva�zute în art. 65 de 
mai sus s�i cu efectele stabilite în art. 67 de mai jos. 
 
2. Contractul de delegare poate înceta în cazul nerespecta�rii obligat�iilor contractuale de ca�tre 
Autoritatea deleganta�, prin reziliere de ca�tre Operator, cu plata de despa�gubiri în sarcina Autorita�t�ii 
delegante. Operatorul va avea dreptul (dar nu obligat�ia) sa� rezilieze prezentul Contract în caz de 
înca�lcare importanta�, de ca�tre Autoritatea deleganta�, a orica�reia din obligat�iile sale, asumate în baza 
prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligat�iilor 
Operatorului, în baza prezentului Contract. În cazul în care Operatorul are dreptul sa� rezilieze prezentul 
Contract, se va aplica mutatis mutandis procedura preva�zuta� la art. 65 punctele 1 s�i 2. 

 
 

Articolul 67 – Efectele înceta�rii 
 

 
1). La încetarea,  Contractului de delegare, din alte  cauze decât prin ajungere la termen, excluzând 
fort�a majora�, Operatorul va continua sa� furnizeze servicii în Aria de delegare pâna� când noul Operator 
îs�i va începe activitatea, dar nu mai mult de 6 (s�ase) luni de la notificarea de ca�tre Autoritatea 
Deleganta� privind intent�ia de reziliere a contractului.  
 
2).Toate consecint�ele financiare ale operat�iunilor necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor în 
cursul perioadei în care este implementat un nou sistem operat�ional, vor fi bazate pe condit�iile 
convenite, fa�ra� a aduce atingere aplica�rii, daca� este cazul, a art. 57, 58 s�i 65 de mai sus. 
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CAPITOLUL V – DIVERSE 

Articolul 68 – Legislat�ia aplicabila� 

Acest Contract de delegare este guvernat de legea româna�. 
 
În cazul controverselor asupra termenilor s�i definit�iilor din prezentul Contract de delegare, Pa�rt�ile vor 
folosi termenii s�i definit�iile folosite în legislat�ia româna�; când nu exista un astfel de echivalent, se va 
folosi sensul literal al termenilor s�i definit�iilor specificate în prezentul Contract de delegare. 
 
Autoritatea deleganta� s�i Operatorul convin ca� prezentul Contract de delegare trebuie executat în 
conformitate cu toate standardele s�i normele legale s�i reglementare aplicabile, precum s�i cu standardele 
descrise sau ment�ionate în Dispozit�iile Speciale. 

Articolul 69 – Solut�ionarea neînt�elegerilor s�i litigiilor 

Orice neînt�elegere între pa�rt�i legata� de prezentul Contract de delegare trebuie negociata� în conformitate 
cu termenii prezentului Contract de delegare, acordurilor internat�ionale s�i legislat�iei române. Daca� nu 
se ga�ses�te o solut�ie pe cale amiabila�, neînt�elegerea va fi solut�ionata� de Instant�ele Competente din 
România.  

 
 Articolul 70 – Fort�a Majora� sau Fait du Prince 

 
1. Penalita�t�ile stabilite în art. 51, 64 s�i 65 de mai sus s�i în Dispozit�iile Speciale nu se aplica� daca� cauza 
nerespecta�rii sau neîndeplinirii este una dintre urma�toarele: 
 
- fort�a majora�, care înseamna� un eveniment imprevizibil s�i insurmontabil, independent de controlul 
Autorita�t�ii delegante sau a Operatorului, s�i în special situat�iile de ra�zboi civil, cataclisme naturale. 
 
- Fait du Prince, care înseamna� luarea unei hota�râri unilaterale din partea Autorita�t�ii deleganta�, 
imposibil de preva�zut la data semna�rii prezentului Contract de delegare s�i care face executarea sa mai 
dificila� sau mai costisitoare, ducându-l pe Operator la imposibilitatea de a asigura executarea tuturor 
sau a unei pa�rt�i importante din obligat�iile ce-i incumba� conform prezentului Contract de delegare. 
 
2. În cazul în care survine un eveniment precum cel descris la punctul 1 de mai sus, Operatorul trebuie 
sa� ia toate ma�surile pentru a asigura continuitatea Serviciilor, pana� la disparit�ia acelui eveniment s�i 
revenirea la condit�ii normale de furnizare. Aparit�ia unui astfel de eveniment da� dreptul Operatorului la 
o justa� compensat�ie, în cazul în care prejudiciul nu ar fi compensat de aplicarea art. 63 de mai sus. 
 
Daca� problema persista� mai mult de 6 (s�ase) luni de la data aparit�iei evenimentului, fiecare dintre pa�rt�i 
este îndrepta�t�ita� sa� puna� capa�t prezentului Contract de delegare, prin notificare scrisa� cu un termen de 
30 (treizeci) zile calendaristice, fa�ra� a prejudicia aplicarea, daca� este cazul, art. 57 s�i 58 de mai sus, în 
caz de Fort�a� Majora�, s�i a art. 59 s�i 63.4 de mai sus, în caz de Fait du Prince. 
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Articolul 71 – Integralitatea prezentului Contract 

Prezentul Contract de delegare, inclusiv Dispozit�iile Speciale s�i Anexele sale, constituie întreaga baza� 
contractuala� de delegare a gestiunii Serviciilor de ca�tre Autoritate deleganta� Operatorului. 

Articolul 72 – Sediul 

Pentru necesita�t�ile prezentului Contract de delegare: 
 
a) Operatorul îs�i stabiles�te sediul la în Tîrgu Mures�, str. Kos Karoly nr.1. Autoritatea deleganta� poate fi 
t�inuta� sa� ia în considerare modifica�rile acestui sediu doar dupa� 7 (s�apte) zile calendaristice de la data 
primirii notifica�rii corespunza�toare. 
 
Autoritatea deleganta� prin Asociat�ia de Dezvoltare Intercomunitara� AQUAINVEST MURES�, îs�i 
stabiles�te sediul în Tîrgu Mures�, str. Prima�riei nr. 2  
 

Articolul 73 – Notifica�ri 
1).Orice notificare sau cerere în temeiul prezentului Contract de delegare trebuie fa�cuta� prin scrisoare 
recomandata� cu confirmare de primire sau înmânata� prin curier cu confirmare de primire. 
 
2).Notifica�rile s�i cererile stabilite la punctul 1 de mai sus sunt valide daca� sunt fa�cute la adresele 
sediilor. 
 
3).Orice notificare transmisa� Autorita�t�ii delegante în temeiul prezentului Contract de delegare s�i a 
prelungirii sau efectelor sale este valida� daca� se face la urma�toarea adresa� : Tîrgu Mures�, str. Prima�riei 
n 
r.2 
 
Autoritatea deleganta� îl va informa pe Operator despre orice schimbare a acestor detalii prin scrisoare 
recomandata� cu confirmare de primire, trimisa� cu 7 (s�apte) zile calendaristice înainte la adresa sediului 
sa�u, în atent�ia conduca�torului organului executiv. 

Articolul 74 – Împa�rt�irea responsabilita�t�ilor de mediu între Autoritatea deleganta� s�i Operator 

Începând cu Data Intra�rii în Vigoare, Operatorul va fi ra�spunza�tor de orice înca�lcare a prevederilor 
orica�rei Legi referitoare la mediul înconjura�tor, care apare sau a avut loc dupa� Data Intra�rii în Vigoare.  
 
Operatorul nu va putea fi t�inut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Autorita�t�ii 
delegante, cauzate anterior Datei Intra�rii în Vigoare s�i care au avut ca rezultat o înca�lcare sau 
nerespectare a prevederilor orica�rei dispozit�ii legale privind mediul înconjura�tor. Autoritatea deleganta� 
se obliga� sa�-l despa�gubeasca� pe Operator pentru orice astfel de ra�spundere legata� de mediul 
înconjura�tor. 

Articolul 75 – Înregistrarea s�i diverse cheltuieli 

Prezentul Contract de delegare s-a  întocmit în 45 (patruzecis�icinci_) exemplare originale, câte doua� 
pentru ADI AQUAINVEST MURES� s�i SC Compania „AQUASERV” SA s�i câte unul pentru membri 
asociat�i preva�zut�i în  prezentul contract.  Cheltuielile, drepturile s�i taxele care pot rezulta din elaborarea 
s�i înregistrarea prezentului Contract de delegare vor fi suportate de Operator. 
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CAPITOLUL VI – LISTA ANEXELOR 

Articolul 76 – Documente anexate prezentului Contract 

1) Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de delegare la Data Semna�rii prezentului 
Contract: 
 

a). Dispozit�ii Speciale – Partea Comuna�, Dispozit�ii Speciale – Partea de Apa�, Dispozit�ii Speciale – 
Partea de Canalizare s�i anexele lor; 

   b). Master Planul  
   c). Politica Tarifara�; s�i Lista de Investit�ii aferenta�; 

d). Caiet de Sarcini; 
 
2). Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de delegare în momentul intra�rii acesteia 
în vigoare, adica� momentul începerii opera�rii: 
    a). Regulamentul Serviciilor; 
 b). Lista bunurilor proprietate publica� s�i privata�, aferente Serviciilor s�i care sunt transmise spre 
folosint�a� Operatorului pe durata contractului 
    c). Proiectul de Acord de executare a garant�iei, ment�ionat în art. 40.1 de mai sus  în momentul 
aproba�rii includerii costurilor aferente în tarif;  
    d). Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realiza�rii Serviciilor; 
 
3). Documentele de mai jos pot fi completate s�i atas�ate ulterior Datei Semna�rii s�i Datei Intra�rii în 
Vigoare a prezentului Contract, dar nu mai târziu de sfârs�itul Perioadei Tranzitorii: 
 
       a). Inventarul detaliat al Bunurilor de Retur din care sa� rezulte starea acestora, ment�ionat în art. 10 
de mai sus; 
       b). Planul de Act�iuni Prioritare ment�ionat în art. 22 de mai sus;  
       c). Anexa de Condit�ii Specifice fieca�rei Localita�t�i semnatare 

 
 
Încheiat la __________ în ____ (_________) exemplare originale. 
 
AUTORITATEA DELEGANTA� PRIN PRES�EDINTELE  
ASOCIAT�IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA� 
 
 
Semna�tura 
 
S�tampila 
 
Operatorul 
 
Director General 
 
Semna�tura 
 
S�tampila 
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Prezentele Dispozit�ii Speciale fac parte din Contractul de Delegare s�i privesc obligat�iile si 
responsabilita�t�ile Autoritatii delegante s�i Operatorului în lega�tura� cu serviciile publice de 

alimentare cu apa� s�i de canalizare din Aglomerat�iile Urbane Asociate din  
________________________________ 

 
 

Acest document va fi aplicat în coroborare cu 
- Dispozit�iile Generale ale Contractului de Delegare 

- Dispozit�iile Speciale – Partea de Apa� 
- Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare 

 
 
Termenii utilizat�i în aceste Dispozit�ii Speciale sunt definit�i în cadrul Dispozit�iilor Generale 

ale Contractului de Delegare 
 



 
 

 5 
 

TITLUL I – PRINCIPII OPERAT�IONALE  

CAPITOLUL I - PRINCIPII 

Articolul 1 – Permanent�a s�i continuitatea 
1.1 Operatorul este obligat sa� implementeze toate prevederile necesare pentru a asigura o furnizare 

continua� s�i constanta� a Serviciilor. 

În acest scop, Operatorul se angajeaza� sa� satisfaca� din punct de vedere cantitativ s�i calitativ 
cererea Utilizatorilor de servicii de alimentare cu apa� potabila� s�i de canalizare, în limita 
posibilita�t�ilor tehnice. 

1.2 În zonele unde Serviciile au început sa� fie recent furnizate, precum s�i în zonele izolate, 
Operatorul poate ca, în urma unei convent�ii exprese cu Autoritate deleganta�, sa� stabileasca� un 
serviciu adaptat. 

1.3.  Serviciile pot fi suspendate temporar s�i part�ial în scopul de a proteja toate lucra�rile definite în art. 
6, 7 s�i 8 de mai jos sau de a executa lucra�ri de brans�are/racordare sau lucra�ri în lega�tura� cu 
echipamentele s�i instalat�iile, care trebuie sa� fie scoase din funct�iune. 

Operatorul se angajeaza� ca numa�rul s�i durata acelor operat�iuni sa� fie minime s�i sa� limiteze 
suspendarea temporara� s�i part�iala� a Serviciilor strict la lucra�rile necesare. Asemenea operat�iuni 
vor fi executate în acele perioade s�i acele momente când întreruperile ar fi cel mai put�in 
susceptibile de a provoca neajunsuri Utilizatorilor. 

Operatorul trebuie, în prealabil, sa�-i informeze pe Utilizatori despre datele s�i perioadele acestor 
întreruperi, conform dispozit�iilor legale în vigoare. 

Atunci când împrejura�ri neas�teptate reclama� o intervent�ie urgenta�, Operatorului, în mod 
except�ional, îi este permis sa� efectueze o intervent�ie fa�ra� notificare prealabila�. Daca� este posibil, 
Operatorul trebuie sa�-i informeze pe Utilizatori s�i daca� este necesar sa� transmita� Autorita�t�ii 
delegante un raport asupra situat�iei la cererea acesteia. 

Articolul 2 - Adaptabilitatea 
2.1 Operatorul este obligat sa� recurga� la mijloacele rezonabile s�i sa� ia toate ma�surile adecvate în 

scopul de a adapta echipamentele s�i instalat�iile ce formeaza� Sistemele publice de alimentare cu 
apa� s�i de canalizare la evolut�ia standardelor s�i tehnicilor s�i, în general, sa� îmbuna�ta�t�easca� 
furnizarea Serviciilor ca�tre Utilizatori. 

2.2 De îndata� ce este identificata� o deficient�a� sau un risc în acest sens, Operatorul trebuie sa� 
efectueze lucra�rile necesare în vederea ment�inerii funct�iona�rii Serviciilor, cu o marja� de sigurant�a� 
suficienta�. 

2.3 Atunci când prevederi legale sau regulamente noi impun modificarea echipamentelor sau 
instalat�iilor existente, Operatorul trebuie ca, în termenele preva�zute în dispozit�iile mai sus 
ment�ionate s�i, în cazul imposibilita�t�ii nerespecta�rii acestora, într-un termen rezonabil, sa� 
efectueze lucra�rile de punere în conformitate, potrivit Articolului 25.5 din Dispozit�iile Speciale – 
Partea Comuna�. Operatorul va t�ine la dispozit�ia Autorita�t�ii delegante planul s�i programele 
lucra�rilor respective. 
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2.4 În cazul aparit�iei unei situat�ii în care ar putea fi pusa� în pericol sigurant�a persoanelor s�i a 
bunurilor, Autoritatea deleganta� poate da Operatorului instruct�iuni pentru efectuarea lucra�rilor 
necesare, cu o programare în timp pe care o stabiles�te de comun acord cu Operatorul.  

 În situat�ia în care Operatorul nu respecta� aceste termene, Autoritatea deleganta� poate încredint�a 
aceste lucra�ri unui contractant ales de el, pe cheltuiala Operatorului. 

 

2.5 Autoritatea deleganta� s�i Operatorul trebuie sa� colaboreze pentru studierea noilor prevederi s�i 
standarde, în scopul de a conveni în ceea ce prives�te consecint�ele financiare s�i tehnice specifice 
asupra furniza�rii Serviciilor, anterior implementa�rii lor. 

2.6 Prevederile prezentului articol nu împiedica� punerea în aplicare a modifica�rii/ajusta�rii pret�urilor 
s�i  tarifelor, conform prevederilor articolului 25 de mai jos s�i, daca� este necesar, ale articolelor 36 
s�i 61 din Dispozit�iile Generale ale Contractului de Delegare, în situat�ia în care modifica�rile 
necesare ar avea un impact semnificativ asupra costurilor operat�ionale sau costurilor investit�iilor 
pentru Serviciile. 

Articolul 3 – Egalitatea de tratament a Utilizatorilor  
3.1. Operatorul este obligat sa� trateze cu stricta� egalitate Utilizatorii, mai ales în ceea ce prives�te 

condit�iile de furnizare s�i de pret� pentru apa potabila� s�i canalizare, în funct�ie de caracteristicile 
ofertei Operatorului s�i ale nevoilor Utilizatorilor, aceste nevoi fiind definite de caracteristicile 
furniza�rii Serviciilor. 

3.2. Prin except�ie de la articolul 3.1 de mai sus, Operatorul poate oferi un tratament diferent�iat pentru 
aplicarea noilor pret�uri s�i tarife dupa� Data Intra�rii în Vigoare, conform prevederilor Articolului 
16 din Dispozit�iile Speciale – Partea de Apa� s�i ale Articolului 12 din Dispozit�iile Speciale – 
Partea de Canalizare, daca� legislat�ia în vigoare o permite. 

 

CAPITOLUL II – ARIA DELEGA�RII 

Articolul 4 – Definit�ia Ariei Delega�rii 
4.1 Aria delega�rii este definita� ca fiind totalitatea Zonelor Urbane expres ment�ionate în anexa 1 (a) de 

mai jos pentru apa potabila� s�i anexa 1 (b) de mai jos pentru canalizare.  

4.2 Limitele Ariei Delega�rii includ zonele urbanizate la Data Intra�rii în Vigoare, situate în Zonele 
Urbane ment�ionate în Articolul 4.1 de mai sus, precum s�i acelea a ca�ror urbanizare este probabil 
sa� aiba� loc pe parcursul Duratei Contractului de Delegare s�i care se afla� în aceleas�i Zone Urbane. 

Zonele a ca�ror urbanizare este probabila� nu includ doar zonele care pot fi dezvoltate conform 
planului local de dezvoltare, ci s�i zonele pe care des�i nu se poate construi, li s-ar putea permite 
dezvoltarea ulterioara�, pe Durata contractului de delegare. 

În toate situat�iile, Aria delega�rii include toate perimetrele existente de Distribut�ie a Apei si de 
Colectare a Apelor Uzate, la Data Intra�rii în Vigoare, astfel cum este definita� în articolele 4 din 
Dispozit�iile Speciale - Partea de Apa�, respectiv Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare. 
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4.3 Aria delega�rii poate fi extinsa� la alte Zone Urbane, integral sau în parte, decât cele ment�ionate 
mai sus, conform prevederilor articolului 6.2 din Dispozit�iile Generale ale Contractului de 
Delegare. 

 

Articolul 5 – Evident�e s�i detalii tehnice 
5.1 Pentru fiecare dintre Zonele Urbane ment�ionate în articolul 4.2 de mai sus, Operatorul va 

întreprinde urma�toarele act�iuni: 

a) sa� analizeze evident�ele s�i informat�iile tehnice existente det�inute de Autoritatea deleganta� 
privind bunurile aferente serviciilor publice de alimentare cu apa� s�i de canalizare în fiecare 
Zona� Urbana�; 

b) sa� efectueze orice anchete s�i ma�sura�tori cerute pentru completarea acestor informat�ii în 
vederea furniza�rii detaliilor fizice s�i tehnice complete privind toate echipamentele de apa� s�i 
canalizare instalate, inclusiv structuri, construct�ii, echipamente mecanice s�i electrice, precum 
s�i detalii privind lungimile, diametrele s�i materialele din care sunt realizate ret�elele de 
transport, alimentare s�i distribut�ie a apei potabile sau de colectare a apei uzate, inclusiv 
fabricat�ia, capacitatea proiectata� s�i data instala�rii daca� aceste informat�ii sunt disponibile. 
Aceste act�iuni vor fi efectuate astfel încât sa� furnizeze informat�ii corespunza�toare pentru 
Registrul Mijloacelor Fixe s�i sa� permita� exploatarea, întret�inerea s�i înlocuirea acestora. 

c) sa� actualizeze Perimetrul de Distribut�ie a Apei  s�i  Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate 
aplicabile pentru Zona Urbana�, 

d) daca� este cazul, sa� actualizeze valoarea  raportului dintre nevoile de Servicii s�i densitatea 
populat�iei astfel cum rezulta� aceasta din anchetele efectuate din cinci în cinci ani ment�ionate 
în Articolul 38 de mai jos. 

5.2 Operatorul trebuie ca pâna� la sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie sa� finalizeze planurile a) s�i b) de mai 
sus. 

TITLUL II – SISTEMUL DE LUCRA�RI 

CAPITOLUL I – NATURA LUCRA�RILOR  

Articolul 6 – Lucra�rile de Întret�inere  
6.1 Lucra�rile de Întret�inere Standard sunt constituite din totalitatea act�iunilor/lucra�rilor necesare 

în vederea întret�inerii echipamentelor sau instalat�iilor în stare de buna� funct�ionare având în 
vedere optimizarea duratei lor de viat�a�, astfel încât, mai ales, aceasta sa� nu fie în nici un caz 
inferioara� Duratelor de Viat�a� Tehnice preva�zute în anexa 3 a Dispozit�iilor Speciale – Partea de 
Apa� s�i în anexa 3 a Dispozit�iilor Speciale - Partea de Canalizare. 

. 

6.2 Lucra�rile de Întret�inere Planificate efectuate asupra unor bunuri se refera� la lucra�ri care nu duc 
la o cres�tere a valorii acestora sau la o prelungire a duratei lor de viat�a�. Procedurile contabile 
pentru Lucra�rile de Întret�inere Planificate sunt stabilite în conformitate cu regulile contabile s�i cu 
prevederile fiscale în vigoare. 
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Articolul 7 – Lucra�ri de Înlocuire  
7.1 Lucra�rile de Înlocuire constau în totalitatea lucra�rilor care sunt necesare datorita� înlocuirii 

complete sau part�iale a Bunurilor de Retur care pot fi reînnoite. 

7.2 Operatorul este obligat sa� efectueze Lucra�rile de Înlocuire asupra Bunurilor de Retur care pot 
fi reînnoite la termenul preva�zut, în principiu conform planului stabilit conform Duratelor 
Tehnice de Viat�a� înregistrate în Registrul Mijloacelor Fixe în baza planurilor anuale de dota�ri s�i 
investit�ii de natura domeniului public întocmite în baza pct. 14 al art. 18 din Dispozit�ii Generale.  

7.3 Operatorul poate devansa sau amâna Lucra�rile de Înlocuire care sunt specificate în Registrul 
Mijloacelor Fixe, în condit�iile în care Bunurile de Retur aferente sa� fie întret�inute în condit�ii de 
lucru corespunza�toare. 

Articolul 8 – Lucra�ri de Extindere, Consolidare (Reabilitare)s�i Modernizare 
8.1 Lucra�rile de Extindere constau în lucra�ri privind un nou echipament sau o noua� instalat�ie, care 

nu se efectueaza� în vederea reînnoirii unui echipament sau unei instalat�ii existente. Îndeosebi, 
extinderea fie a Perimetrului de Distribut�ie a Apei, fie a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate 
constituie Lucra�ri de Extindere. 

8.2 Lucra�rile de Consolidare (Reabilitare) sunt acele lucra�ri care modifica� un echipament sau o 
instalat�ie existente, în vederea cres�terii capacita�t�ii sale tehnice. 

8.3 Acea parte a lucra�rilor, în privint�a ca�rora reînnoirea are ca rezultat cres�terea capacita�t�ii 
bunului reînnoit, se considera� ca� sunt Lucra�ri de Consolidare (Reabilitare). În cazul în care 
aceste lucra�ri nu pot fi identificate din punct de vedere fizic cu echipamentul sau instalat�ia 
principala�, este creat un nou mijloc fix, de îndata� ce costul Lucra�rilor de Înlocuire depa�s�es�te 
juma�tate (50%) din valoarea de înlocuire a bunului. Daca� lucra�rile pot fi identificate din punct de 
vedere fizic, atunci ele fac obiectul unei amortiza�ri specifice. 

8.4 Lucra�rile de Modernizare se refera� la orice lucra�ri semnificative care duc la o cres�tere a valorii 
sau la o prelungire a duratei normale de viat�a� operat�ionale a unui bun peste termenul planificat 
pentru reînnoire sau înlocuire. Lucra�rile de Modernizare se amortizeaza� conform regulilor 
contabile s�i prevederilor fiscale aplicabile. 

 

CAPITOLUL II – FINANT�AREA LUCRA�RILOR  S�I  INVESTIT�IILOR  

Articolul 9 – Principii Generale  
9.1. Toate lucra�rile definite în Articolele 6 si 7 Capitolului I de mai sus sunt efectuate de Operator pe 

cheltuiala lui în funct�ie de fondurile de care dispune s�i în funct�ie de fondurile puse la dispozit�ie 
de ca�tre Autoritatea Deleganta� sau, în mod except�ional, de Utilizator în acele situat�ii preva�zute în 
Articolul 11 de mai jos, iar lucra�rile definite în articolul 8 cad în sarcina s�i sunt finant�ate de 
Autoritatea Deleganta�.  

9.2. Operatorul este liber sa� defineasca� metoda sa de finant�are, luând în considerare necesitatea 
echilibrului economic s�i financiar al Serviciilor.  

9.3    Finant�area investit�iilor se va realiza din urma�toarele surse: 
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a) Granturi de la Uniunea Europeana� sau subvent�ii de la Bugetul de Stat sau Bugetele Locale. În acest 
sens Operatorul va desfa�s�ura toate diligent�ele necesare, cu sprijinul Autorita�t�ii Delegante, pentru a 
obt�ine aceste surse de finantare; 

b) Contractarea de împrumuturi de la Ba�nci Locale sau Institut�ii Financiare Internat�ionale. 
c) Surse proprii ale operatorului obt�inute din eficientizare economica� sau cres�teri de tarife. 
 
9.4. Conform Ordonant�ei de urgent�a� nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea s�i utilizarea 
Fondului de întret�inere, înlocuire s�i dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiaza� de asistent�a� financiara� nerambursabila� din partea Uniunii Europene 
s�i a acordurilor de împrumut cu BERD, impozitul pe profit, va�rsa�mintele de profit net, toate 
dividentele s�i redevent�a pla�tite de Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta fondul 
IID.  
 
Pentru a scurta mecanismul de circulat�ie al fondurilor s�i pentru a asigura eficientizarea procesului de 
rambursarea a împrumuturilor, Autoritatea Deleganta� este de acord, ca impozitul pe profit, toate 
dividendele s�i redevent�a ara�tata� la art. 39 puntul 2. sub pct. 3) ii) din Dispozit�ii Generale sa� fie 
direct virate în fondul IID al operatorului, fa�ra� a mai fi virate la bugetele locale. 
 
Operatorul va utiliza fondurile mai sus ment�ionate pentru urma�toarele activita�t�i: 
a) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane s�i alte costuri aferente 
diverselor programe de investit�ii (daca� e cazul); 
b) întret�inerea, înlocuirea s�i dezvoltarea activelor concesionate, inclusiv a celor dezvoltate cu finant�are 
nerambursabila� din partea Uniunii Europene s�i în conformitate cu programul aprobat de concedent sau 
cu programul specific de operare s�i întret�inere din prezentul contract. 
c) prega�tirea documentat�iei necesare asigura�rii finant�a�rii invest�itiilor prioritare din master plan (studii 
de fezabilitate, aplicat�ii, etc). 
 
9.5. Împa�rt�irea Investit�iilor Între Unita�t�ile Administrativ Teritoriale 
 
Împa�rt�irea viitoarelor investit�ii între unita�t�ile administrativ teritoriale delegante se va face pe baza 
urma�toarelor principii generale (în ordinea priorita�t�ii): 
a) Conform prioritiza�rii din Master Planul aprobat s�i transmis Ministerului Mediului s�i Dezvolta�rii 

Durabile; 
b) Conform perioadelor de tranzit�ie pentru conformarea cu Directivele Uniunii Europene; 
c) Conform strategiei de eficientizare a opera�rii propusa� de operator în planul de afaceri; 
d)  Conform planurilor de dezvoltare ale fieca�rei unita�t�i administrativ teritoriale s�i proport�ional cu 
participarea la finant�are. 
 
9.6. Pe durata prezentului contract, operatorul va derula investit�iile în domeniul public specificate în 
Planul de Investit�ii anexat. Aceste investit�ii rezulta� din Planul Master al apei s�i canalului. 

Operatorul întocmes�te anual “ Lista cu utilaje s�i lucra�ri de investit�ii în domeniul public“, 
lista� defalcata� din Planul de Investitii anexat la prezentul contract, pe care o supune aproba�rii 
Autorita�t�ii Delegante. 

Pa�rt�ile de comun acord pot modifica pe perioada derula�rii contractului Planul de Investitii 
anexat la prezentul contract s�i  „Lista anuala� cu utilaje si lucra�ri de investit�ii în domeniul public” în 
funct�ie de necesita�t�i. 

Stabilirea valorilor de finant�are se va face anual, odata� cu aprobarea „Listei cu utilaje s�i 
lucra�ri de investit�ii în domeniul public“. 
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Articolul 10 – Lucra�rile de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finant�ate de 
Operator/ Autoritate Deleganta� 

În cadrul Perimetrelor de Distribut�ie a Apei s�i de Colectare a Apei Uzate, Operatorul se 
angajeaza� sa� execute Lucra�rile de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) necesare în vederea 
furniza�rii corespunza�toare a Serviciilor conform Planului Anual de Investit�ii aprobat, imediat la 
finalizarea lucra�rilor, efectuate sub sau în lungul unui Drum Public Corespunza�tor Traficului 
Vehiculelor, indiferent de distant�a dintre ultimul punct de lega�tura� posibil s�i oricare dintre 
ret�elele de alimentare cu apa� sau de canalizare.  

Articolul 11 – Lucra�rile de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finant�ate de 
Utilizatori 
Pa�rt�ile precizeaza� ca� dispozit�iile prezentului articol se vor aplica în ma�sura în care prevederile legale 
aplicabile o vor permite. 

11.1 Lucra�ri în Perimetrele de Distribut�ie a Apei s�i de Colectare a Apelor Uzate 
În interiorul Ariilor de Distribut�ie a Apei s�i de Colectare a Apelor Uzate Lucra�rile de Extindere 
trebuie executate de Operator conform Planurilor de investit�ii anuale aprobate. Except�ie fac acele 
port�iuni de lucra�ri care îndeplinesc condit�iile preva�zute în articolul 9.4 din Dispozit�iile Speciale – 
Partea de Apa� s�i în articolul 8.4 din Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare, care sunt 
finant�ate de Utilizatori.  

11.2 Finant�area Lucra�rilor de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara Ariilor de 
Distribut�ie a Apei s�i de Colectare a Apelor Uzate 
În afara Ariilor de Distribut�ie a Apei s�i de Colectare a Apelor Uzate, Lucra�rile de Extindere sau 
de Consolidare (Reabilitare) sunt efectuate de ca�tre Operator în cadrul limitelor stabilite în 
articolul 9.5 din Dispozit�iile Speciale - Partea de Apa� s�i în articolul 8.5 din Dispozit�iile Speciale 
– Partea de Canalizare. 

Toate Lucra�rile de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara Ariilor de Distribut�ie a 
Apei s�i de Colectare a Apelor Uzate sunt pla�tibile în avans de ca�tre Utilizatori. 

11.3 Condit�iile de Rambursare a Utilizatorilor pentru Lucra�rile de Extindere  
Un Utilizator nou poate fi brans�at/racordat la o prelungire finant�ata� deja de unul sau mai mult�i 
Utilizatori doar daca�, în prealabil, ramburseaza� acestor Utilizatori o suma� proport�ionala� cu 
debitul de apa� potabila� sau de apa� uzata� pe care contracteaza� sa� o utilizeze, conform cotei-pa�rt�i 
utilizate din echipamente s�i instalat�ii, daca� Utilizatorii nu au convenit altfel. Calculul acestei 
sume trebuie sa� t�ina� cont de suma totala� a cheltuielilor pentru prima brans�are/racordare, care au 
fost suportate de Utilizatorii antement�ionat�i, din care se scade o s�aizecime (1/60) pentru fiecare 
luna� scursa� de la data punerii în funct�iune a prelungirii. 
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Articolul 12 – Zonele de dezvoltare armonizata� industriala� sau rezident�iala� 
Pa�rt�ile precizeaza� ca� dispozit�iile prezentului articol se vor aplica în ma�sura în care prevederile legale 
aplicabile o vor permite. 

12.1 Anterior dezvolta�rii orica�rei noi zone de dezvoltare armonizata� pentru care este necesara� o cerere 
din partea a cel put�in 100 locuitori, pa�rt�ile convin sa� colaboreze cu cel put�in 1 (un) an înainte de 
începutul preva�zut pentru furnizarea noilor servicii, în scopul de a permite integrarea acestor noi 
zone în Perimetrele de Distribut�ie a Apei s�i de Colectare a Apelor Uzate, conform unui plan 
stabilit prin acordul pa�rt�ilor(Autoritatea deleganta�, Operatorul, Dezvoltatorul imobiliar). 

 

12.2 În urma discut�iilor preva�zute în articolul 12.1 de mai sus, orice zona� de dezvoltare armonizata� 
industriala� sau rezident�iala�, care s-ar afla situata� în interiorul sau în afara Perimetrelor de 
Distribut�ie a Apei sau de Colectare a Apelor Uzate, îl obliga� pe dezvoltatorul imobiliar, care 
init�iaza� o asemenea dezvoltare, sa� acorde suma integrala� Operatorului, care sa� acopere costurile 
pentru brans�area/racordarea noii zone s�i pentru dezvoltarea ret�elelor din cadrul zonei pâna� la 
nivelul Brans�amentelor/Racordurilor Utilizatorilor cu care sunt conectat�i. 

12.3 Pa�rt�ile conform art. 12.1 vor elabora un contract de pre-finant�are a lucra�rilor s�i vor rambursa 
dupa� caz dezvoltatorului imobiliar cheltuielile sale la data când sunt puse în funct�iune 
Brans�amentele/Racordurile noilor Utilizatori, proport�ional cu capacita�t�ile puse în funct�iune, în 
funct�ie de capacitatea integrala� planificata� s�i pentru o perioada� ce nu poate depa�s�i 15 
(cincisprezece) ani. 

12.4 Daca� este necesar, persoanele private ment�ionate în articolul 12.2 de mai sus, act�ionând în 
numele lor sau în numele viitorilor Utilizatori, trebuie sa� puna� la dispozit�ia Operatorului, cu titlu 
gratuit, la alegerea lor, fie terenul necesar instala�rii echipamentului de distribut�ie s�i lucra�rilor, fie 
mijloacele corespunza�toare tuturor exigent�elor pentru instalarea s�i folosirea acestor echipamente 
s�i lucra�ri. Operatorul poate folosi, cu titlu gratuit, echipamentele s�i instalat�iile astfel construite, 
mai ales în scopul de a alimenta ret�eaua de distribut�ie.  

CAPITOLUL III – EXECUTAREA S�I CONTROLUL LUCRA�RILOR 

Articolul 13 – Reguli generale aplicabile executa�rii lucra�rilor  
 

13.1. În ceea ce prives�te efectuarea lucra�rilor ment�ionate în prezentul titlu, Operatorul este obligat sa� 
respecte prevederile legale, îndeosebi acelea care reglementeaza� domeniul public, construct�iile s�i 
planurile de urbanism, drumurile publice s�i standardele tehnice în utilizarea materialelor s�i 
tehnologiilor. 

13.2. În toate situat�iile, oricare ar fi termenele s�i condit�iile de efectuare a lucra�rilor, materialele s�i 
echipamentele care sunt preva�zute a fi incorporate în Bunurile de Retur trebuie sa� fie alese s�i 
folosite în conformitate cu nivelul de dezvoltare al tehnicii s�i cu standardele în vigoare.   
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Articolul 14 – Achizit�iile publice de lucra�ri s�i executarea lucra�rilor 
 

14.1 Operatorul organizeaza� achizit�iile publice s�i executa� lucra�rile preva�zute în prezentul titlu, 
conform legii s�i procedurilor sale interne pentru achizit�ii s�i executare a lucra�rilor. 

14.2 În funct�ie de natura lucra�rilor s�i de condit�iile specifice ale achizit�iilor publice, procedurile interne 
pentru achizit�ii s�i executare de lucra�ri vor specifica, în particular, obligat�ia Operatorului: 

a) sa� aplice proceduri concurent�iale conform principiului transparent�ei; 

b) sa� informeze Autoritate deleganta� despre termenele s�i condit�iile achizit�iilor publice de lucra�ri 
s�i despre costurile acestora; 

c) sa� organizeze achizit�ii publice pentru orice contract, conform exigent�elor directivelor Uniunii 
Europene. 

14.3 Operatorul este obligat sa� comunice Autorita�t�ii delegante procedurile sale interne de achizit�ii 
publice s�i executare de lucra�ri în termen de 6 (s�ase) luni de la Data Intra�rii în Vigoare. Operatorul 
trebuie sa� informeze Autoritatea deleganta� cu precizie despre orice modificare adusa� acestor 
proceduri, în raportul sa�u anual sau printr-un act adit�ional la raport. 

14.4.  Înainte de semnarea orica�rui contract în lega�tura� cu un Bun de Retur s�i a ca�rui valoare depa�s�es�te 
0,5% (zero virgula� cinci la suta�) din cifra de afaceri a anului precedent, Operatorul va comunica 
proiectul de contract Autoritatea deleganta�, în scop informativ. 

14.5. La finalizarea orica�rei lucra�ri referitoare la Bunurile de Retur, recept�ia mijloacelor fixe se va face 
în comun de ca�tre Operator s�i Autoritatea Deleganta� beneficiara� al investit�iei, mijloacele fixe se 
vor înscrie în domeniul public în contabilitatea Unita�t�ii Administrativ Teritoriale s�i se preda� spre 
exploatare Operatorului prin Act adit�ional la prezentul Contract de Delegare în vederea presta�rii 
Serviciilor. 

14.6 Ca urmare a aloca�rii pentru Serviciile a echipamentelor s�i instalat�iilor astfel executate, Operatorul 
nu va putea sub nicio forma� sa� recurga� la caracteristicile s�i situat�ia acestor echipamente s�i 
instalat�ii pentru a evita îndeplinirea obligat�iilor ce-i incumba� potrivit prezentului Contract de 
delegare, fa�ra� a se aduce atingere dreptului sa�u de act�iona împotriva contractant�ilor s�i furnizorilor, 
conform legislat�iei s�i reglementa�rilor aplicabile.  

Articolul 15 – Informarea Autorita�t�ii delegante în cursul lucra�rilor efectuate asupra 
Bunurilor de Retur 
15.1 Autoritatea deleganta� controleaza� studiile legate de lucra�rile ce urmeaza� a fi executate asupra 

Bunurilor de Retur, precum s�i executarea acestor lucra�ri. 

În acest scop, Operatorul informeaza� Autoritatea deleganta� asupra lucra�rilor pe care le executa� 
sau le-a executat asupra Bunurilor de Retur s�i pune la dispozit�ia acesteia, îndeosebi, studiile 
preliminare, documentele tehnice s�i financiare, inclusiv procesele verbale ale întâlnirilor de la 
s�antierele unde se executa� lucra�rile s�i evident�ele contabile detaliate periodice. 

15.2 Autoritatea deleganta� are dreptul de acces la s�antierele Operatorului, cu condit�ia ca vizitele sa� fie 
efectuate împreuna� cu un reprezentant al Operatorului, sa� respecte toate regulile de securitate a 
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personalului s�i de protect�ie a instalat�iilor s�i sa� nu produca� tulbura�ri exagerate Operatorului. Ori de 
câte ori considera� necesar, Autoritatea deleganta� va fi prezent la recept�ia provizorie s�i/sau finala� a 
echipamentelor s�i lucra�rilor. Operatorul este obligat sa� informeze Autoritatea deleganta� despre 
datele recept�iei echipamentelor s�i lucra�rilor ment�ionate mai sus, într-un termen suficient ca sa� 
permita� organizarea vizitelor. 

15.3 Când, cu ocazia vreunei inspect�ii, Autoritate deleganta� descopera� lipsuri sau defect�iuni care pot 
afecta furnizarea Serviciilor, el trebuie sa�-i notifice Operatorului acest aspect în termen de cel 
mult 7 (s�apte) zile calendaristice de la data descoperirii. 

Articolul 16 – Neexecutarea de ca�tre Operator a lucra�rilor în termen  
16.1 În cazul neexecuta�rii de ca�tre Operator a uneia dintre lucra�rile definite în prezentul titlu, în 

termen, care are drept rezultat o întrerupere de durata� a tuturor sau a unei pa�rt�i dintre Serviciile, 
Autoritatea deleganta� poate sa� execute lucra�rile necesare, fa�ra� îndeplinirea altor formalita�t�i, pe 
cheltuiala s�i pe riscul Operatorului, în scopul asigura�rii funct�iona�rii corespunza�toare a Serviciilor, 
într-un termen rezonabil din punct de vedere tehnic s�i dupa� o notificare care nu s-a soldat cu 
niciun rezultat. 

16.2 Aceeas�i procedura� poate fi aplicata� în cazul unui defect sau a unei deficient�e în refacerea 
drumurilor publice sau private s�i a lucra�rilor conexe, în limita la�rgimii s�ant�urilor s�i cu respectarea 
regulilor aplicabile. Într-o asemenea situat�ie, termenul de notificare este de 7 (s�apte) zile 
lucra�toare. 

CAPITOLUL IV – RESPECTAREA DREPTURILOR DE TRECERE 

Articolul 17  – Definit�ia dreptului de trecere 
17.1 În temeiul dreptului de trecere s�i cu respectarea sigurant�ei s�i confortului persoanelor fizice, 

Operatorul este îndrepta�t�it : 

a) sa� instaleze suporturi permanente sau ancora�ri pentru conducte de suprafat�a�, fie în exteriorul 
peret�ilor care sunt situat�i în lungul drumurilor publice, fie pe acoperis�urile sau terasele 
cla�dirilor, cu condit�ia ca accesul din exterior la acestea sa� fie posibil s�i sa� fie respectate 
normelor de urbanism s�i de întret�inere a drumurilor;  

b) sa� aiba� conducte care sa� treaca� pe deasupra ori sub terenuri private; 

c) sa� instaleze conducte subterane permanente pentru apa� potabila� s�i canalizare sau suporturi 
pentru conducte aeriene pe terenuri private fa�ra� construct�ii care nu sunt îngra�dite cu peret�i sau 
alte îngra�diri echivalente; 

d) sa� taie ramurile s�i ra�da�cinile copacilor din apropierea conductelor aeriene, care ar putea sa� 
prejudicieze lucra�rile prin mis�carea, cres�terea sau ca�derea lor. 

O notificare va fi trimisa� pa�rt�ilor interesate cu cel put�in 1 (o) luna� înainte de începerea lucra�rilor. 
Acest termen este redus la 7 (s�apte) zile lucra�toare în cazul preva�zut la litera d) de mai sus. 

17.2 Dreptul de trecere nu conduce la nicio deposedare. Cu toate acestea el este însot�it de un drept de 
acces s�i de întret�inere a instalat�iilor. Montarea de suporturi pe ziduri nu poate aduce atingere 
dreptului proprietarului de a demola, repara sau îna�lt�a. Existent�a conductelor sau suporturilor pe 
un teren deschis, fa�ra� construct�ii, nu aduce atingere dreptului proprietarului de a îngra�di sau de a 
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construi pe terenul sa�u. Aceste drepturi vor fi exercitate fa�ra� a se abuza de ele. Cu 6 (s�ase) luni 
înainte de efectuarea lucra�rilor de demolare, reparat�ii, îna�lt�are, îngra�dire sau construct�ie, 
proprietarul este obligat sa�-l informeze pe Operator, cu notificare de primire, lucra�rile în lega�tura� 
cu ret�eaua fiind pla�tite de Operator. Aceste lucra�ri vor fi efectuate daca� situat�ia tehnica� o permite 
s�i exista� acceptul proprietarului vecin, daca� este nevoie.    

Articolul 18  – Exercitarea drepturilor de trecere 
18.1 Un proiect care sa� detalieze planul conductelor de apa� s�i canalizare va fi elaborat de Operator. 

Acesta va fi aprobat de departamentele competente din cadrul Autoritatea deleganta�, dupa� 
consultarea autorita�t�ilor implicate. 

18.2 Ulterior notifica�rii pa�rt�ilor interesate despre lucra�rile planificate, o ancheta� va fi deschisa� pe ca�i 
oficiale, a ca�rei durata� va fi de 14 (paisprezece) zile lucra�toare. Funct�ionarul numit de 
departamentul competent din cadrul Autorita�t�ii delegante va strânge informat�iile s�i va elabora un 
raport. 

18.3 Ancheta este condusa� de serviciile competente din cadrul Autorita�t�ii delegante la cererea 
Operatorului. Printre documentele anchetei se vor numa�ra un plan topografic care sa� detalieze 
toate proprieta�t�ile sau terenurile afectate de drepturile de trecere, cu ment�ionarea numelor pa�rt�ilor 
interesate, ale proprietarilor, ale operatorilor terenurilor sau posesorilor legali s�i vor furniza 
informat�ii despre starea actuala�, despre natura s�i întinderea a drepturilor de trecere care vor fi 
instituite. 

18.4 Raportul se înainteaza� Operatorului în vederea unor eventuale modifica�ri ale planului ret�elelor. În 
cel de-al doilea caz, daca� sunt afectate s�i alte proprieta�t�i, se desfa�s�oara� o noua� ancheta�. Daca� 
aceasta din urma� es�ueaza�, procedura de expropriere se aplica� pentru primul plan. 

18.5 Aprobarea planului da� nas�tere drepturilor de trecere care vor fi înregistrate în Cartea Funciara�. 

18.6 Lucra�rile ment�ionate în prezentul titlu se prezuma� ca� au fost executate în trecut s�i ca� vor fi 
executate în viitor în condit�ii care sa� le permita� sa� suporte, fa�ra� vreun prejudiciu, toate 
consecint�ele normalei repartiza�ri a drumurilor publice s�i, daca� este cazul, ale folosint�ei 
proprieta�t�ii private, astfel cum este definita�, daca� este necesar, de convent�iile asupra dreptului de 
trecere, în conformitate cu legislat�ia în vigoare. 

Articolul 19  – Despa�gubirile pentru prejudiciile provocate de drepturile de trecere 
În cazul în care studiile privind modalita�t�ile de dezvoltare sau întret�inere a instalat�iilor, ce duc la 
o modificare a situat�iei existente, includ (i) o preluare permanenta� a construct�iilor sau terenurilor 
afectate ori (ii) o sca�dere a capacita�t�ii lor de a fi utilizate eficient s�i provoaca� un prejudiciu direct, 
cert s�i actual, pa�rt�ile interesate sunt îndrepta�t�ite sa� primeasca� o despa�gubire. Despa�gubirea va fi 
pla�tita� de ca�tre Autoritatea deleganta� în situat�ia preva�zuta� la lit. (i) s�i de Operator în situat�ia 
preva�zuta� la lit. (ii). În situat�ia în care pa�rt�ile nu ajung la o înt�elegere, despa�gubirea va fi stabilita� 
de instant�a judeca�toreasca� competenta�. 

Articolul 20  – Folosint�a drumurilor publice s�i private 
 20.1 În lega�tura� cu furnizarea Serviciilor, Operatorul are numai dreptul de a executa lucra�rile definite 

în prezentul titlu, fie ca� se afla� la suprafat�a sau în subteranul drumurilor publice sau instalat�iilor 
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legate de acestea, fa�ra� a prejudicia aplicarea, daca� este cazul, a articolului 29.5 din Dispozit�iile 
Generale ale Contractului de Delegare. 

 20.2 Execut�ia lucra�rilor de ca�tre Operator pe drumurile publice este condit�ionata� de acordarea 
autorizat�iilor necesare, pe care acesta trebuie sa� le solicite, pe ra�spunderea sa. 

20.3 Autoritatea deleganta� se angajeaza� sa� depuna� toate diligent�ele în vederea obt�inerii autorizat�iilor 
pentru realizarea lucra�rilor de ca�tre Operator pe acele drumuri care nu fac parte din domeniul 
public sau privat al Autorita�t�ii delegante. 

 20.4 Operatorul este obligat sa� restabileasca� comunicat�iile s�i traficul, în cazul în care acestea sunt 
întrerupte, diminuate sau perturbate pentru a permite executarea lucra�rilor definite în prezentul 
capitol, cu except�ia situat�iei în care o dispensa� în acest sens este preva�zuta� de Dispozit�iile 
Speciale – Partea de Apa� sau Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare. 

 20.5. Oricine executa� lucra�ri pe drumurile publice este obligat sa� aduca� la starea init�iala� conductele s�i 
lucra�rile aferente acestora (de exemplu aducerea la adâncimea de pozare a conductei s�i aducerea 
la cota drumului a tuturor lucra�rilor conform cotei drumului anterior). 

Articolul 21  – Protect�ia Mediului 
21.1 Operatorul este obligat sa� respecte legislat�ia aplicabila� privind protect�ia siturilor s�i a mediului. Pe 

cheltuiala sa va trebui sa� ia ma�surile necesare în vederea restaura�rii s�i reabilita�rii siturilor s�i 
terenurilor unde lucra�rile s�i echipamentele pe care le utilizeaza� au un impact asupra mediului care 
reprezinta� o înca�lcare a prevederilor mai sus ment�ionate. 

21.2 Operatorul este obligat sa� ment�ina� gradul polua�rii de orice natura� la un nivel minim care poate fi 
atins în mod rezonabil, îndeosebi cea legata� de depunerile de na�mol s�i emisiile de gaze. În orice 
caz, aceasta� poluare trebuie sa� se încadreze în limitele fixate de legislat�ia aplicabila� sau, în lipsa 
acestora în recomanda�rile Organizat�iei Mondiale a Sa�na�ta�t�ii (OMS). 

21.3 În cazul în care echipamente sau lucra�ri sunt distruse sau scoase din funct�iune, Operatorul va lua 
ma�surile necesare pentru reducerea s�i remedierea impactului potent�ial ce rezulta� din acestea 
asupra siturilor sau terenurilor, conform normelor legale s�i reglementare aplicabile. 

CAPITOLUL V – EVALUAREA LUCRA�RILOR 

Articolul 22  – Evaluarea lucra�rilor referitoare la Bunurile de Retur  
22.1 Lucra�rile executate de ca�tre Operator în aplicarea articolului 9 de mai sus sunt evaluate la 

valoarea lor de piat�a� sau de execut�ie, în scopul evalua�rii patrimoniului Autorita�t�ii delegante. 

22.2 Lucra�rile executate de Operator asupra Bunurilor de Retur, fa�ra� a recurge la o procedura� 
concurent�iala�, sunt evaluate dupa� cum urmeaza�, în scopul evalua�rii patrimoniului Autorita�t�ii 
delegante: 

a) pentru furnizarea de materiale s�i echipamente, conform datelor din contabilitatea analitica�; 

b) pentru Brans�amente/Racorduri, în conformitate cu lista de pret�uri unitare cuprinsa� în anexa 2 
din Dispozit�iile Speciale – Partea de Apa� s�i anexa 2 din Dispozit�iile Speciale - Partea de 
Canalizare fie, în lipsa unei liste de pret�uri, conform unei cotat�ii sau urma�rind datele din 
contabilitatea analitica� privind costurile din trecut. 
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22.3 În cazul executa�rii lucra�rilor pe baza unei cotat�ii sau datelor din contabilitate, Operatorul va pune 
la dispozit�ia Autorita�t�ii delegante toate informat�iile necesare evalua�rii. 

Articolul 23 – Facturarea Lucra�rilor finant�ate de Utilizatori 
23.1. Lucra�rile de brans�are/racordare, precum s�i Lucra�rile de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), 

finant�ate de Utilizatori în condit�iile legii s�i executate de Operator, sunt facturate Utilizatorilor fie 
conform unei liste de pret�uri unitare, fie pe baza unei situat�ii de lucra�ri.  

23.2. În cazul în care pret�ul unui echipament specific nu ar fi inclus pe o lista� de pret�uri, facturarea 
trebuie fa�cuta� conform unei situat�ii de lucra�ri. 

TITLUL III – SISTEMUL DE PRET�URI S�I TARIFE 

Articolul 24 - Pret�urile s�i Tarifele 
24.1 Operatorul este obligat sa� furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apa� potabila� s�i de 

canalizare, practicând pret�uri s�i tarife aprobate conform prevederilor legal aplicabile. La 
fundamentarea pret�urilor s�i tarifelor se va lua în considerare s�i o cota� de dezvoltare stabilita� 
conform prevederilor legale aplicabile.   

La Data Intra�rii în Vigoare, listele de pret�uri s�i tarife sunt formate din ____  tabele pentru apa� 
potabila� s�i ___ tabele pentru canalizare. De asemenea, în cazul unui consum industrial cu cerint�e 
speciale în termeni de volum s�i caracteristici ale nevoilor sale, Operatorului îi este permis sa� 
stabileasca� un pret� sau tarif specific pe baza costurilor reale de furnizare s�i urma�rind principiile 
generale ale serviciului public, îndeosebi egalitatea de tratament a Utilizatorilor. 

 

24.2 Pret�urile s�i tarifele nu includ taxa pe valoarea ada�ugata� (TVA) pentru furnizarea Serviciilor. 

24.3 Pret�urile s�i tarifele pot fi modificate s�i/sau ajustate de Operator în conformitate cu articolele 25 s�i 
26 de mai jos s�i articolul 36 din Dispozit�ii Generale. Orice pret� sau tarif nou se aplica� 
contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa� s�i de canalizare în vigoare, 
fa�ra� posibilitatea de a avea vreun efect retroactiv. 

Articolul 25 – Modificarea / Ajustarea Pret�urilor s�i Tarifelor 
25.1  În fiecare an, pret�urile s�i tarifele sunt fundamentate pe baza unui plan financiar de 3 ani.  

În fiecare an Operatorul va supune Autorita�t�ii delegante spre aprobare un plan financiar actualizat 
pe 3 ani s�i pret�urile/tarifele serviciului. Orice modificare a pret�ului sau tarifului fat�a� de 
previziunile anterioare trebuie justificata�. 

Variat�iile costurilor de product�ie, cum ar fi costul apei brute, al electricita�t�ii, impozitele, etc. pot 
fi folosite în vederea modifica�rii/ajusta�rii pret�urilor s�i tarifelor. 

Cu toate acestea lipsa performant�ei în gestiunea operat�iilor nu va fi acceptata� ca justificare pentru 
modificarea/ajustarea pret�urilor s�i tarifelor. Pe de alta� parte, cres�terea eficient�ei este considerata� 
ca o performant�a� interna� a Operatorului s�i prin urmare nu poate fi utilizata� pentru a obt�ine o 
sca�dere a nivelurilor pret�urilor s�i tarifelor. Un auditor autorizat va evalua eficient�a gestiunii 
Serviciilor pe baza reglementa�rilor aprobate. 
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25.2  Pret�urile sau tarifele vor fi modificate/ajustate plecând de la pret�urile, respectiv tarifele incluse în 
anexele 1 ale Dispozit�iilor Speciale – Partea de Apa� s�i respectiv Dispozit�iilor Speciale – Partea de 
Canalizare.  

25.3 Cu cel put�in 30 (treizeci) de zile lucra�toare înainte de data intra�rii în vigoare a noilor pret�uri/tarife 
rezultând din modificarea/ajustarea, Operatorul informeaza� Autoritatea deleganta� despre aceasta 
s�i prezinta� dovada cererii pentru modificarea/ajustarea pret�ului/tarifului. 

25.4 Se reamintes�te în mod expres ca� modificarea/ajustarea pret�urilor s�i tarifelor permisa� Operatorului 
de prezentul articol trebuie aplicata� conform principiului egalita�t�ii Utilizatorilor. 

25.5 În situat�iile în care aplicarea obligatorie a unor prevederi legale sau reglementare noi sau 
mijloace de product�ie noi sau utilizarea de noi surse de energie conduc la o variat�ie semnificativa� 
a costurilor operat�ionale ale Operatorului, care nu sunt luate în calcul de condit�iile de 
modificare/ajustare precizate în articolele 26 s�i 28.1 de mai jos, articolul 36 Dispozit�ii Generale. 
Operatorul s�i Autoritatea deleganta� vor colabora în scopul de a evalua s�i de a conveni asupra unui 
amendament la modificarea/ajustarea pret�urilor s�i tarifelor. 

25.6 Modificarea s�i ajustarea pret�urilor s�i tarifelor se va face în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

Articolul 26 – Revizuirea la cinci ani 
26.1 La fiecare 5 (cinci) ani, la datele preva�zute în articolul 49 al Dispozit�iilor Generale ale 

Contractului de Delegare, Pa�rt�ile vor colabora în vederea negocierii, daca� este necesar, a 
structurii pret�urilor s�i tarifelor, a nivelurilor pret�urilor s�i tarifelor sau a condit�iilor de modificare 
s�i/sau ajustare a pret�urilor s�i tarifelor, fa�ra� a aduce atingere aplica�rii, atunci când este cazul, a 
articolului 63 din Dispozit�iile Generale ale Contractului de Delegare. 

26.2 În cazul unui acord asupra modifica�rilor potent�iale ale sistemului de pret�uri s�i tarife ce rezulta� din 
revizuirea la cinci ani, modifica�rile fac obiectul unui act adit�ional la Dispozit�iile Speciale. În lipsa 
acordului, pret�urile s�i tarifele, precum s�i regulile referitoare la pret�uri s�i tarife vor continua sa� se 
aplice. 

 

TITLUL IV – CALITATEA SERVICIILOR 

CAPITOLUL I – GESTIUNEA SERVICIILOR 

Articolul 27 – Calitatea gestiunii 
27.1 Operatorul este obligat sa� gestioneze Serviciile folosind instrumente moderne s�i adaptate de 

management, îndeosebi instrumente informatice, conform normelor aplicabile s�i uzant�elor 
comerciale, în vederea atingerii Indicatorilor de Performant�a� ai Serviciului, definit�i în articolele 
33-37 de mai jos. 

27.2 Nivelurile de performant�a� atinse de Operator în gestiunea sa economico-financiara� sunt indicatori 
ai calita�t�ii furniza�rii Serviciilor. Aces�ti indicatori sunt monitorizat�i, nu s�i aprobat�i, de Autoritatea 
deleganta� cu ocazia controlului anual pe care îl efectueaza� asupra managementului Operatorului. 
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Articolul 28 – Contabilitatea analitica� 
28.1 Conform prevederilor articolului 42 din Dispozit�iile Generale ale Contractului de Delegare, 

Operatorul trebuie sa� puna� în aplicare contabilitatea analitica� pentru operat�iile sale. O astfel de 
contabilitate analitica� este avuta� în vedere pe de o parte pentru a permite gestiunea eficienta� a 
Serviciilor de ca�tre Operator s�i pe de alta� parte pentru a facilita controlul efectuat de Autoritatea 
deleganta� sau de tert�ii desemnat�i în acest scop. Sistemele informatizate vor fi implementate în 
cursul Perioadei de Tranzit�ie. 

Contabilitatea analitica� a Serviciilor include urma�torul nivel minim de detaliere: 

a) pe activitate : apa� s�i canalizare 

b) pe  activitate : product�ie, transport s�i furnizare  

c) pe gruparea Zonelor Urbane, conform definit�iei Ariei Delega�rii. 

28.2 Contabilitatea analitica� descrie de asemenea pe de o parte gestiunea mijloacelor fixe preva�zute în 
articolul 29 de mai jos s�i pe de alta� parte procesul de product�ie. 

28.3 Contabilitatea analitica� se integreaza� în contabilitatea generala� sau este în lega�tura� cu aceasta 
printr-o interfat�a� automatica�, îndeosebi pentru mijloacele fixe s�i mijloacele circulante. Orice 
consum de mijloace circulante trebuie sa� fie înregistrat sub forma unei cheltuieli în conturi. 
Rezultatele din contabilitatea generala� s�i cele din contabilitatea analitica� vor fi, daca� este necesar, 
armonizate periodic. 

Articolul 29 – Gestiunea mijloacelor fixe 
29.1 Operatorul gestioneaza� totalitatea activelor Delega�rii în detaliu, pentru fiecare mijloc fix, prin 

intermediul unui Registru al Mijloacelor Fixe, care va cont�ine: 

a) informat�iile descriptive s�i tehnice necesare identifica�rii fieca�rui mijloc fix; 

b) detalii fizice s�i tehnice despre toate echipamentele de apa� s�i canalizare instalate, inclusiv 
structuri, construct�ii, echipamente mecanice s�i electrice, precum s�i detalii privind lungimile, 
diametrele s�i materialele din care sunt realizate ret�elele de transport, alimentare, distribut�ie a 
apei sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricat�ia, capacitatea proiectata� s�i data instala�rii; 

c) informat�ii contabile privind fiecare Bun de Retur, mai ales amortiza�rile, provizioanele s�i 
cheltuielile pentru Lucra�rile de Consolidare (Reabilitare), Lucra�rile de Înlocuire, Lucra�rile 
Planificate de Întret�inere s�i Lucra�rile de Modernizare. 

29.2 Instrumentul de gestiune a mijloacelor fixe este informatizat s�i permite generarea valorilor totale 
la fiecare nivel, conform legislat�iei s�i pe gruparea zonelor urbane, îndeosebi pe grupuri s�i sub-
grupuri, pe coduri de conturi.  

Articolul 30 – Gestiunea Utilizatorilor 
30.1 Gestiunea Utilizatorilor cuprinde totalitatea activita�t�ilor tehnice, financiare s�i administrative 

legate de relat�ia dintre Operator s�i Utilizatori.  

30.2  Instrumentul informatizat de gestiune folosit pentru gestiunea Utilizatorilor are o interfat�a� cu 
contabilitatea generala�.  

30.3 Funct�iile gestiunii Utilizatorilor cuprind mai ales: 
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a) Dosarele Utilizatorilor, cu detalii despre localizarea acestora în ma�sura în care au lega�tura� cu 
zonele tehnice; 

b) Caracteristicile Brans�amentelor/Racordurilor, gestiunea brans�a�rilor/racordurilor individuale, a 
cererilor de brans�are/racordare s�i a realiza�rii Brans�amentelor/ Racordurilor; 

c) Monitorizarea contoarelor, caracteristicile tehnice ale acestora s�i calibrarea lor periodica�, 
împreuna� cu un control al performant�ei de ma�surare a fieca�rui tip de contor în timp; 

d) Citirea contoarelor; 

e) Controlul consumurilor s�i estimarea automata� a consumului în caz de probleme la citirea 
contoarelor; 

f) Facturarea, inclusiv urma�toarele elemente: datele Utilizatorilor, data citirii contorului, data 
factura�rii, data pla�t�ii, indexul s�i codul de citire, consumul real sau estimat, consumul mediu în 
trecut, valoarea factorilor pret�ului, metoda de evaluare; 

g) Solut�ionarea s�i gestiunea litigiilor; 

h) Modul de tratare a plângerilor; 

i) Trimiterea facturilor s�i chitant�elor, cu rapoarte lunare care sa� includa�: bilant�ul anterior, suma 
facturata�, suma recuperata�, valoarea creditului s�i debitului, provizioanele pentru ra�u platnici s�i 
bilant�ul lor (Operatorul este obligat sa� înscrie în contabilitate automat provizioane pentru ra�u 
platnici, în funct�ie de pla�t�i s�i conform unui grafic precis stabilit pe categorii de client�i). 

Articolul 31 – Eficient�a Sistemului  
31.1 „Eficient�a sistemului” sau „rata vânza�rilor în funct�ie de product�ia neta�” reprezinta� raportul dintre 

volumul facturat Utilizatorilor s�i volumul product�iei nete înregistrate, adica� fa�ra� pierderile din 
product�ie. 

Pierderile totale, care sunt folosite în definirea eficient�ei sistemului, includ atât pierderile 
materiale cu transportul, pierderile materiale cu furnizarea s�i pierderile comerciale. Cele din urma� 
se compun din pierderi datorita� brans�amentelor/racordurilor ilegale, fraudelor la înregistra�rile 
contoarelor s�i pierderilor la facturare. 

31.2 În raportul sa�u anual ca�tre Autoritate deleganta�, preva�zut în articolul 48.4 din Dispozit�iile 
Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul va ara�ta eficient�a furniza�rii Serviciilor s�i 
obiectivele îmbuna�ta�t�irilor. 

Articolul 32 – Gestiunea Comerciala� 
Criteriile calitative ale gestiunii comerciale a Serviciilor includ: 

a) Acoperirea Contoriza�rii: raportul dintre numa�rul de contoare instalate s�i numa�rul de 
Brans�amente/Racorduri funct�ionale, în cursul ultimei luni a perioadei avute în vedere. 

b) Rata de Citire: raportul dintre numa�rul de citiri ale contoarelor s�i numa�rul contoarelor 
funct�ionale, în medie pentru toate citirile din anul anterior. 

c) Nivelul factura�rii în funct�ie de consumul real: raportul dintre consumul facturat pe baza unui 
index real al citirilor, fa�ra� luarea în considerare a consumului estimat, s�i consumul total 
facturat. 
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d) Nivelul recupera�rii pe categorii de client�i: procentul de facturi într-o anumita� luna� care sunt  
recuperate luna� de luna� în lunile urma�toare. 

CAPITOLUL II – CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE UTILIZATORILOR 

Articolul 33 – Standardele de furnizare a Serviciilor 
33.1. Calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor se defines�te prin standardele de furnizare, standardele 

de întrerupere a serviciilor s�i timpul de ra�spuns la cererile client�ilor. 

33.2. Standardele de furnizare sunt stabilite prin reglementa�rile aplicabile s�i prin garant�iile furnizate 
Utilizatorilor de ca�tre Operator prin Contractul de brans�are/racordare s�i utilizare a serviciilor. 
Acestea sunt preva�zute în articolul 17 din Dispozit�iile Speciale - Partea de Apa� s�i în articolul 13  
din Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare. Aceste standarde au un regim permanent s�i 
obligatoriu. 

33.3. Întreruperea serviciului s�i standardele de timp ale serviciului sunt definite ca o garant�ie a 
serviciului acordata� de Operator Utilizatorilor. Acestea sunt preva�zute în Articolele 18 s�i 19 din 
Dispozit�iile Speciale - Partea de Apa�, respectiv articolele 14 s�i 15 din Dispozit�iile Speciale – 
Partea de Canalizare.  

Articolul 34 – Controlul s�i Sanct�iunile 
34.1  Autoritatea deleganta� va efectua controalele necesare în scopul de a verifica respectarea de ca�tre  

Operator a standardelor de calitate a Serviciilor furnizate Utilizatorilor. 

Autoritatea deleganta� exercita� controlul prin serviciile sale administrative sau prin intermediul 
unor tert�i pe care îi desemneaza�.  

34.2 Daca� este descoperita� o deficient�a� flagranta� în calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor s�i daca� 
aceasta� deficient�a� nu este rezultatul unui caz de fort�a� majora�, nici s-a produs din vina unui tert� 
identificat, se vor aplica sanct�iuni, conform prevederilor articolelor 18 s�i 19 din Dispozit�iile 
Speciale – Partea de Apa� s�i articolele 14 s�i 15 din Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare.  

 

CAPITOLUL III – OBIECTIVELE SERVICIULUI 

Articolul 35 –Indicatorii de Performant�a� ai Serviciului 
35.1 Indicatorii de Performant�a� ai Serviciului, pentru o anumita� Zona� Urbana�, sunt dat�i de numa�rul 

Utilizatorilor direct�i ai Serviciului furnizat de Operator raportat la cifra populat�iei totale a Zonei 
Urbane. 

35.2 La calculul Indicatorilor de Performant�a� ai Serviciilor nu vor fi luat�i în considerare Utilizatorii 
indirect�i, adica� aceia care folosesc un punct de alimentare fa�ra� a domicilia acolo ori se 
alimenteaza� din ret�ea fa�ra� un contract de brans�are/racordare s�i utilizare de servicii încheiat cu 
Operatorul, chiar în cazul în care pla�tesc pentru acest serviciu Utilizatorului care îi alimenteaza�. 
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Articolul 36 – Calculul Indicatorilor de Performant�a� 
36.1 Cifra populat�iei din fiecare Zona� Urbana� din Aria delega�rii rezulta� din recensa�mintele oficiale ori 

din anchetele demografice ment�ionate în articolele 37.3 s�i 38 de mai jos. Aceste anchete stabilesc 
de asemenea s�i caracteristicile serviciului. 

36.2 Indicatorii de Performant�a� ai Serviciilor, pentru fiecare dintre grupele de Zone Urbane din Aria 
delega�rii se calculeaza� ca raport între pe de o parte numa�rul Utilizatorilor deservit�i furnizata� de 
ancheta demografica� pe o perioada� de cinci ani ment�ionata� în articolele 37.3 s�i 38 de mai jos, 
astfel cum se prevede în articolul 37 de mai jos, s�i pe de alta� parte cifra populat�iei furnizata� de 
recensa�minte sau de ancheta demografica� antement�ionata�. 

Articolul 37 – Obiectivele Indicatorilor de Performant�a� 
37.1  Obiectivele Indicatorilor de Performant�a� ai Serviciilor, începând din Perioada de Tranzit�ie, s�i apoi 

la finalul fieca�rei perioade de cinci ani, vor fi  preva�zute dupa� efectuarea anchetelor. 

37.2  Obiectivele Indicatorilor de Performant�a� Serviciilor sunt obligatorii. Acestea sunt specifice 
fieca�rei grupe de Zone Urbane s�i nu pot fi compensate între aceste grupe. Ele pot fi ajustate, prin 
acordul Pa�rt�ilor, conform prevederilor Articolului 38.5 de mai jos. 

37.3  În decursul primelor 12 (doua�sprezece) luni ale Perioadei de Tranzit�ie, o ancheta� de tipul celor pe 
cinci ani va fi desfa�s�urata� prin acordul Pa�rt�ilor. Scopul acesteia este, pe de o parte sa� stabileasca�, 
sa� confirme sau sa� revizuiasca� Obiectivele Indicatorilor de Performant�a� ai Serviciilor pentru 
sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie s�i, pe de alta� parte sa� specifice metodologia pentru urma�toarele 
anchete de cinci ani. În situat�ia în care se observa� diferent�e semnificative între rezultatele acestei 
anchete s�i cifrele preva�zute, va fi ajustata� evolut�ia Indicatorilor de Performant�a� ai Serviciilor în 
timp între sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie s�i cel de-al zecelea an de la Data Intra�rii în Vigoare, cu 
toate ca� Indicatorii de Performant�a� ai Serviciilor pentru cel de-al zecelea an de la Data Intra�rii în 
Vigoare nu pot fi modificat�i.  

Articolul 38 – Anchetele de cinci ani 
38.1 La fiecare 5 (cinci) ani dupa� sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie, conform graficului preva�zut în 

articolul 49 al Dispozit�iilor Generale ale Contractului de Delegare, Autoritatea deleganta� va 
efectua o ancheta� demografica� în scopul de a stabili, pentru fiecare grup de Zone Urbane, 
populat�ia totala� s�i numa�rul de Utilizatori deservit�i de Operator. 

38.2 Ancheta de cinci ani va fi efectuata� de expert�i independent�i desemnat�i de ca�tre Autoritatea 
deleganta� s�i aprobat�i de Operator, cu luarea în considerare a competent�ei lor. Metodologia 
stabilita� de prima ancheta� ment�ionata� în articolul 37.3 de mai sus trebuie respectata� cu ocazia 
urma�toarelor anchete, cu except�ia modifica�rilor convenite de pa�rt�i. Ancheta de cinci ani poate fi 
efectuata� prin intermediul sondajelor, folosind es�antioane reprezentative. 

38.3 Rezultatele anchetei vor fi revizuite de Operator. Prin acordul Pa�rt�ilor, elemente suplimentare pot 
fi cerute expertului care efectueaza� ancheta, daca� este necesar. 

38.4 La finalul fieca�rei perioade de cinci ani luate în considerare s�i pentru fiecare grup de Zone 
Urbane care definesc Aria delega�rii, stabilirea urma�toarelor date prin constata�rile fa�cute în 
ancheta� este finala�: 

a) populat�ia totala�, 
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b) populat�ia deservita�, conform definit�iei din articolul 35 de mai sus, 

c) numa�rul Brans�amentelor/Racordurilor existente, 

d) Indicatorii de Performant�a� ai Serviciilor, conform calculului preva�zut în articolul 36 de mai 
sus. 

38.5 La finalul fieca�rei perioade de cinci ani obiectivele Indicatorilor de Performant�a� ai Serviciilor 
pentru urma�toarea perioada� de cinci ani sunt ajustate, daca� este necesar, prin acordul Pa�rt�ilor, 
luând în considerare mai ales evolut�ia previziunilor privind urbanizarea, dezvoltarea 
infrastructurii s�i puterea de cumpa�rare a Utilizatorilor. 

Indicatorii de Performant�a� ai Serviciilor stabilit�i prin acordul Pa�rt�ilor pentru urma�toarea perioada� 
de cinci ani sunt obligatorii. În lipsa unui acord, Indicatorii de Performant�a� ai Serviciilor 
previzionat�i cu ocazia ultimului acord pe cinci ani ra�mân aplicabili s�i obligatorii. 

Indicatorii de Performant�a� ai Serviciilor t�inta� pentru al zecelea an de la Data Intra�rii în Vigoare 
nu pot fi modificat�i decât daca�, prin acordul pa�rt�ilor, ei sunt ajustat�i cu ocazia revizuirii care are 
loc la fiecare cinci ani. 

38.6 În cazul unui dezacord insurmontabil între pa�rt�i cu privire la constata�rile anchetei de cinci ani, se 
va apela la un al doilea expert, ale ca�rui constata�ri vor fi transmise în termen de cel mult 3 (trei) 
luni de la data finaliza�rii primei anchete. În cazul unui dezacord cu privire la constata�rile celei de-
a doua anchete, pa�rt�ile vor solut�iona disputa lor conform articolului 69 din Dispozit�iile Generale 
ale Contractului de Delegare. 

Articolul 39 – Evaluarea financiara� a neîndeplinirii Indicatorilor de Performant�a� ai 
Serviciilor 
39.1 Pentru fiecare grup de Zone Urbane neîndeplinirea Indicatorilor de Performant�a� ai Serviciilor la 

sfârs�itul unei perioade de cinci ani este definit de numa�rul Brans�amentelor/Racordurilor 
suplimentare care ar fi necesare pentru atingerea Indicatorilor de Performant�a� ai Serviciilor 
aplicabili s�i obligatorii. Acest numa�r de Brans�amente/Racorduri se calculeaza� pe baza rezultatelor 
anchetei de cinci ani, astfel cum este definita� în articolele 37.3 s�i 38 de mai sus. 

39.2 Investit�ia medie fa�cuta� de Operator pentru fiecare nou Brans�ament/Racord se calculeaza� prin 
raportarea valorii curente a cheltuielilor de capital, în perioada exercit�iilor financiare 
antement�ionate, pentru Lucra�ri de Extindere s�i Consolidare (Reabilitare) pentru ret�elele de 
alimentare cu apa� s�i canalizare, exceptând Lucra�rile de Înlocuire s�i Lucra�rile de Modernizare, la 
numa�rul total de noi Brans�amente/Racorduri din ultimul ___(___) exercit�iu financiar, separat 
pentru apa� s�i canalizare,  

În raportul sa�u anual ca�tre Autoritate deleganta�, Operatorul este obligat sa� arate în detaliu 
investit�iile aferente s�i Brans�amentele/Racordurile efectuate, astfel încât sa� arate care este media 
investit�iilor efectuate de Operator pe fiecare Brans�ament/Racord, astfel cum sunt definite mai sus. 

39.3 „Valoarea investit�iilor nefinalizate” reprezinta� produsul dintre media investit�iilor Operatorului 
pentru fiecare nou Brans�ament/Racord, astfel cum se defines�te în articolul 39.2 de mai sus, s�i 
numa�rul de Brans�amente/Racorduri nefinalizate, astfel cum sunt definite în articolul 39.1 de mai 
sus. 
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Articolul 40 – Penalita�t�i aplicabile 
40.1 La sfârs�itul Perioadei de Tranzit�ie sau a fieca�rei perioade ulterioare de cinci ani, în cazul unei 

neîndepliniri în furnizarea Serviciului din vina Operatorului, astfel cum este acesta definit în 
articolul 39.1 de mai sus, Autoritatea deleganta� va aplica, prin notificare s�i fa�ra� alte formalita�t�i, o 
penalitate egala� cu  2% (doi la suta�) din valoarea investit�iilor nerealizate, astfel cum sunt acestea 
definite în articolul 39.3 de mai sus. 

În plus, Autoritatea deleganta� îi va notifica de îndata� Operatorului obligat�ia de efectua investit�iile 
necesare în termen de cel mult 18 (optsprezece) luni în scopul de a atinge Indicatorii de 
Performant�a� ai Serviciilor obligatorii corespunza�tori perioadei de cinci ani. 

40.2 În cazul în care, la expirarea termenului stabilit în articolul 40.1 de mai sus, în ciuda notifica�rii 
preva�zute în articolul 40.1 de mai sus, investit�iile necesare nu au fost realizate de Operator s�i 
Indicatorii de Performant�a� ai Serviciilor obligatorii pentru perioada de cinci ani nu au fost atins�i 
pentru unul sau mai multe grupuri de Zone Urbane, poate fi pusa� în aplicare procedura de 
încetare preva�zuta� în articolul 65 al Dispozit�iilor Generale ale Contractului de Delegare. 

Articolul 41 – Monitorizarea anuala� a Serviciilor 
41.1 La sfârs�itul fieca�rei anchete definite în articolele 38.3 s�i 39 de mai sus, sumele previzionate 

pentru noile Brans�amente/Racorduri, pe grupe de Zone Urbane, anual pentru urma�toarea perioada� 
de cinci ani, sunt calculate prin interpolarea lineara� a obiectivelor Indicatorilor de Performant�a� ai 
Serviciilor care au fost convenit�i. 

41.2 În raportul sa�u anual ca�tre Autoritate deleganta�, Operatorul va ara�ta numa�rul de noi 
Brans�amente/Racorduri pe grupe de Zone Urbane, realizate în cursul ultimului exercit�iu financiar, 
numa�rul total de Brans�amente/Racorduri la sfârs�itul exercit�iului financiar s�i Indicatorii de 
Performant�a� ai Serviciilor estimat�i la sfârs�itul exercit�iului financiar. 

CAPITOLUL IV – SISTEMUL PERIOADEI DE TRANZIT�IE 

Articolul 42 –Perioada de Tranzit�ie 
42.1 În cursul Perioadei de Tranzit�ie, astfel cum este definita� în articolul 22.1 din Dispozit�iile 

Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul este obligat sa� respecte standardele de calitate 
astfel cum sunt acestea definite în articolul 33 de mai sus, fa�ra� a aduce atingere aplica�rii 
prevederilor articolului 17.3 din Dispozit�iile Speciale – Partea de Apa� s�i articolului 13.1 din 
Dispozit�iile Speciale - Partea de Canalizare. 

42.2 În cursul Perioadei de Tranzit�ie, Operatorul se angajeaza� sa� respecte obiectivele de calitate 
privind întreruperea Serviciului care sunt preva�zute în articolul 32 de mai sus, fa�ra� a aduce 
atingere aplica�rii prevederilor articolului 18.2 din Dispozit�iile Speciale - Partea de Apa� s�i 
articolului 14.1 din Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare. 

42.3 Prin derogare de la articolele 42.1 s�i 42.2 de mai sus, în situat�ia în care calitatea 
necorespunza�toare a furniza�rii sau întreruperile Serviciului pun în pericol sa�na�tatea sau sigurant�a 
persoanelor, Operatorul, de urgent�a�, va lua ma�surile de prevenire s�i va executa lucra�rile necesare 
în scopul remedierii situat�iei în cel mai scurt termen posibil din punct de vedere tehnic. 
Operatorul este obligat sa�-l informeze pe Autoritate deleganta� în lega�tura� cu aceasta� situat�ie s�i cu 
ma�surile luate. 
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42.4 În cursul Perioadei de Tranzit�ie, Operatorul este obligat sa� respecte în permanent�a� termenele 
Serviciilor preva�zute în articolul 33 de mai sus. 

 42.5 În cursul Perioadei de Tranzit�ie, Operatorul este exonerat de obligat�iile preva�zute în articolele 
42.1, 42.2 s�i 42.4 de mai sus în cazul în care nu poate fi angajata� ra�spunderea sa directa� pentru 
deficient�ele Serviciului sau aceste deficient�e se datoreaza� în mod direct unei deficient�e sau unei 
capacita�t�i insuficiente a unui echipament ori a unei instalat�ii care face obiectul unor lucra�ri de 
reparat�ii, actualizare sau consolidare (reabilitare) tehnica� identificate la data inventarierii 
Bunurilor de Retur preva�zute în articolul 10.3 din Dispozit�iile Generale ale Contractului de 
Delegare. 

TITLUL V – RELAT�IILE CU UTILIZATORII 

CAPITOLUL I – REGULAMENTELE SERVICIILOR 

Articolul 43 – Scopul Regulamentului Serviciilor 
43.1 Regulamentul Serviciilor reunes�te norme administrative, tehnice s�i juridice privind alimentarea 

cu apa� potabila� s�i canalizarea, astfel cum sunt reglementate în linii generale de Dispozit�iile 
Generale din Contractul de Delegare s�i Dispozit�iile Speciale, s�i care au lega�tura� cu relat�iile dintre 
Operator s�i Utilizatori.  

43.2 Regulamentul Serviciilor descriu, îndeosebi, sistemul de încheiere a contractelor de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa� s�i de canalizare, prevederile tehnice privind 
Brans�amentele/Racordurile, Sistemele de Contorizare s�i Control, condit�iile de plata� pentru 
Utilizatori, penaliza�rile s�i orice alte prevederi aplicabile Utilizatorilor. 

Articolul 44 – Normele privind Regulamentul Serviciilor  
44.1 Autoritatea deleganta� va aproba Regulamentul Serviciilor, în termen de 1 (un) an de la Data 

Intra�rii în Vigoare. Pâna� la elaborarea acestui Regulament, Operatorul pentru zonele preluate de 
la SC SURM SA va aplica Regulamentul valabil în Tg. Mures�.  

44.2 Dupa� aprobarea sa de ca�tre Autoritatea deleganta�, Regulamentul Serviciilor va fi anexat la 
Contractul de Delegare. 

Articolul 45 – Comunicarea Regulamentului Serviciilor  
Regulamentul Serviciilor trebuie sa� fie disponibil în vederea consulta�rii sale de ca�tre Utilizatori la 
orice moment, la sediul Operatorului. 

Articolul 46 – Dispozit�ii Tranzitorii 
Pâna� la aprobarea de ca�tre Autoritatea deleganta� a Regulamentului Serviciilor conform articolului 
44 de mai sus, regulamentul în vigoare la data semna�rii Contractului de Delegare ra�mâne 
aplicabil. 
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CAPITOLUL II – SISTEMUL GENERAL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR 
DE  FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA� S�I 
DE CANALIZARE  

Articolul 47 – Obligat�ia de a consimt�i la încheierea contractelor de brans�are/racordare 
s�i utilizare de servicii 
47.1 Operatorul trebuie sa� consimta� la încheierea unui contract cu orice persoana� care solicita� sa� 

devina� Utilizator, aflat în interiorul Perimetrului de Distribut�ie a Apei s�i al Perimetrului de 
Colectare a Apei Uzate, conform prevederilor articolului 19 din Dispozit�iile Generale ale 
Contractului de Delegare s�i în termenele s�i condit�iile prezentului articol. 

47.2 De asemenea, Operatorul trebuie sa� analizeze cererea de brans�are a orica�rei persoane ce dores�te 
sa� devina� Utilizator, aflata� în interiorul Ariei Concesiunii, dar în exteriorul Perimetrelor de 
Distribut�ie a Apei s�i de Colectare a Apei Uzate aplicabile. 

Aceasta� solicitare va fi tratata� în termenului stabilit în anexa 4 la Dispozit�iile Speciale - Partea de 
Apa� s�i în anexa 4 la Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare. În ra�spunsul sa�u ca�tre persoana 
care dores�te sa� devina� Utilizator, Operatorul va ara�ta condit�iile de cost s�i timp pentru realizarea 
Brans�amentului/Racordului, conform tipului de brans�are/racordare solicitata�. 

Daca� este cazul, Operatorul trebuie sa� explice în scris motivele pentru care nu va da curs 
solicita�rii venite din partea persoanei care dores�te sa� devina� Utilizator 

47.3 Obligat�ia Operatorului ment�ionata� în Articolul 47.1 de mai sus este însot�ita� de obligat�ia 
Utilizatorului de a pla�ti Operatorului în avans: 

a) cheltuielile de brans�are/racordare, atunci când este cazul, conform listei de pret�uri din anexa 2 
la Dispozit�iile Speciale - Partea de Apa� s�i anexa 2 la Dispozit�iile Speciale - Partea de 
Canalizare; 

b) o suma� ce corespunde finant�a�rii integrale sau în parte a Lucra�rilor de Extindere sau 
Consolidare (Reabilitare), doar în situat�iile preva�zute de articolele 11 s�i 12 de mai sus. 

47.4 Orice persoana� care solicita� încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului  de 
alimentare cu apa� s�i de canalizare sau orice Utilizator care solicita� modificarea caracteristicilor 
unui Brans�ament existent trebuie sa� pla�teasca� Operatorului cheltuielile aferente modifica�rii 
solicitate. 

47.5 Operatorul poate amâna obligat�ia sa de a încheia contractul pâna� la solut�ionarea tuturor 
potent�ialelor datorii sau litigii în lega�tura� cu contracte anterioare, înregistrate în evident�ele 
Operatorului, în lega�tura� cu respectivul Utilizator sau cu respectiva persoana� ce dores�te sa� devina� 
Utilizator. 

47.6 Cu respectarea prevederilor articolului 47.7 de mai jos, Operatorul se angajeaza� sa� asigure 
furnizarea apei potabile s�i canaliza�rii: 

a) Daca� exista� un Brans�ament/Racord, în termenul maxim preva�zut în anexa 4 la Dispozit�iile 
Speciale – Partea de Apa� s�i în anexa 4 la Dispozit�iile Speciale – Partea de Canalizare  

b) Daca� trebuie realizat un nou Brans�ament/Racord, în termenul maxim preva�zut în anexa 4 la 
Dispozit�iile Speciale - Partea de Apa� s�i în anexa 4 la Dispozit�iile Speciale – Partea de 
Canalizare, care curge de la una dintre urma�toarele date: 

– plata taxelor de brans�are/racordare, 
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– daca� este cazul, executarea Lucra�rilor de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare). 

În sensul Contractului de Delegare, un Brans�ament/Racord nou înseamna� un brans�ament/racord 
realizat pentru prima data� într-un anumit amplasament. 

47.7 În situat�ia în care un Brans�ament/Racord nou necesita� executarea de Lucra�ri de Extindere sau 
Consolidare (Reabilitare), Operatorul va analiza modalita�t�ile în care poate sa� dea curs acestei 
solicita�ri s�i îl informeaza� pe solicitant asupra condit�iilor de costuri s�i de timp. Daca� cererea nu 
poate fi satisfa�cuta� într-un termen s�i cu un cost rezonabile, Operatorul va notifica solicitantului 
motivele refuzului, în termen de 30 (treizeci) zile de la data cererii. Operatorul va t�ine la 
dispozit�ia Autorita�t�ii delegante toate documentele în lega�tura� cu cererile de brans�are/racordare 
refuzate. 

47.8 Orice depa�s�ire nejustificata� de ca�tre Operator a termenelor stabilite în articolele 47.6 s�i 47.7 de 
mai sus constituie o nerespectare de ca�tre Operator a obligat�iilor sale na�scute din Contractul de 
Delegare, fa�ra� vreo limitare a obligat�iilor sale fat�a� de solicitant. 

47.9 Orice litigiu dintre Operator s�i solicitant în lega�tura� cu un refuz al Operatorului de a consimt�i la 
brans�area/racordare respectivului solicitant sau în lega�tura� cu termenele preva�zute de articolul 
47.6(b) de mai sus, va fi dedus judeca�t�ii instant�ei judeca�tores�ti competente. 

Articolul 48 – Sistemul încheierii contractelor de furnizare/prestare a serviciului  de 
alimentare cu apa� s�i de canalizare  
48.1 Contractele de furnizare/prestare a serviciului  de alimentare cu apa� s�i de canalizare se încheie pe 

o durata� nedeterminata� s�i în orice moment al anului. 

48.2 Utilizatorii pot pune capa�t contractului de furnizare/prestare a serviciului  de alimentare cu apa� s�i 
de canalizare în orice moment, cu notificarea prealabila� a Operatorului cu 30 (treizeci) de zile 
lucra�toare înainte. 

48.3 Operatorul poate pune capa�t contractului de furnizare/prestare a serviciului  de alimentare cu apa� 
s�i de canalizare în situat�iile preva�zute de legislat�ia în vigoare s�i de acordurile pa�rt�ilor, precum s�i 
conform termenilor contractului. 

48.4 Contractele de furnizare/prestare a serviciului  de alimentare cu apa� s�i de canalizare pot cuprinde, 
pe o perioada� determinata� s�i justificata�, prevederi limitative sau de except�ie stabilite prin 
Regulamentul Serviciului Delegat, atunci când Punctul de Delimitare a Instalat�iilor de 
Alimentare cu Apa� dintre Operator s�i Utilizator se afla� într-o zona� în care Operatorului i se 
permite sa� furnizeze un serviciu adaptat, conform articolului 49.5 de mai jos. Orica�rui litigiu 
na�scut din determinarea perioadei preva�zute i se aplica� prevederile articolului 47.9 de mai sus. 

48.5 Contractul de furnizare/prestare a serviciului  de alimentare cu apa� s�i de canalizare trebuie sa� 
indice nivelurile de pret�uri s�i tarife pentru toate pragurile de consum care pot fi aplicate s�i metoda 
de calcul s�i de facturare a cantita�t�ilor de apa� potabila� s�i uzata�. 

48.6 Operatorul va supune Autorita�t�ii delegante pentru aprobare un model de contract de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa� s�i de canalizare, în termen de 1 (un) an de la 
Data Intra�rii în Vigoare. 

Lipsa unui ra�spuns din partea Autorita�t�ii delegante în termen de 1 (o) luna� de la data primirii 
propunerii elaborate de Operator echivaleaza� cu aprobarea. 

Modelul aprobat va fi cuprins într-un act adit�ional la Contractul de Delegare. 



 
 

 27 
 

48.7 Pâna� la aprobarea modelului de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa� s�i 
de canalizare de ca�tre Autoritatea deleganta� conform articolului 48.6 de mai sus, modelul de 
contract de furnizare/prestare a serviciului  de alimentare cu apa� s�i de canalizare în vigoare se 
aplica� în continuare. 

 

48.8 Operatorul va factura Utilizatorii pentru : 

a) serviciile de alimentare cu apa� potabila� s�i de canalizare, conform pret�urilor s�i tarifelor 
aplicabile, 

b) serviciile furnizate de Operator Utilizatorilor, conform  pret�urilor s�i tarifelor aplicabile. 
 Perioada de facturare este stabilita� de Operator, cu  informarea Autorita�t�ii delegante. 

 
48.9 Operatorului îi este permis sa� introduca� s�i alte sisteme de plata�. 

Articolul 49 – Dispozit�ii speciale 
49.1 Modifica�rile/ajusta�rile de pret�uri s�i tarife se aplica� contractelor de furnizare/prestare a serviciului 

de alimentare cu apa� s�i de canalizare în vigoare de îndata� ce aceste modifica�ri/ajusta�ri intra� în 
vigoare. În nici un caz acestea nu pot avea efect retroactiv. 

49.2 Operatorului i se permite de ca�tre Autoritatea deleganta� sa� suspende furnizarea apei potabile 
orica�rui Utilizator care nu s�i-a achitat facturile, la termenele s�i în condit�iile preva�zute de articolul  
44. 

49.3. Fa�ra� a aduce atingere aplica�rii articolului 49.2 de mai sus, Operatorul poate aplica penalita�t�i egale 
cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata� la termen a obligat�iilor bugetare, stabilite conform 
reglementa�rilor legale în vigoare.  

49.4 Se interzice orice contract care are obiectul vânza�rii de apa� potabila� de ca�tre Utilizator uneia 
sau mai multor persoane care au calitatea de tert�i fat�a� de contractul de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apa� s�i de canalizare, indiferent de motiv sau modalitate, este nul, cu 
except�ia cazului în care exista� autorizat�ia prealabila� scrisa� din partea Operatorului. Aceasta� 
interdict�ie este preva�zuta� de Regulamentul Serviciului Delegat, care stabiles�te de asemenea s�i 
sanct�iunile pe care Operatorul i le poate aplica celui care încalca� interdict�ia. 

49.5 Operatorul poate oferi un serviciu adaptat anumitor categorii de Utilizatori sau în anumite Zone 
Urbane, cu aprobarea Autorita�t�ii delegante. 

49.6 În cazul în care se descopera� o frauda� în lega�tura� cu un Utilizator sau se constata� fapte care 
coroborate duc la o prezumt�ie de frauda� în lega�tura� cu un Utilizator, Operatorul va aplica 
ma�surile preva�zute în Regulamentul Serviciului.  

Articolul 50 – Plata facturilor de ca�tre Autorita�t�i 
50.1 Autorita�t�ile administrat�iei centrale s�i locale vor pla�ti Operatorului pentru consumurile de apa� s�i 

canalizare ale lor s�i ale compartimentelor pentru care ra�spund din punct de vedere bugetar, 
conform termenelor s�i condit�iilor specifice stabilite printr-un protocol încheiat între Operator s�i 
respectivele autorita�t�i administrative în termen de 1 (un) an de la Data Intra�rii în Vigoare. 
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50.2 În caz de neplata� a facturilor la termen, conform protocolului preva�zut în articolul 50.1 de 
mai sus sau în lipsa acestor dispozit�ii în condit�iile contractului de brans�are/racordare s�i utilizare 
de servicii, Operatorul este îndrepta�t�it sa� suspende furnizarea apei potabile respectivelor 
compartimente sau autorita�t�ii administrative aflate în culpa�. 

Articolul 51 – Recept�ia Utilizatorilor 
În fiecare Zona� Urbana� din Aria delega�rii unde Operatorul nu are o structura� permanenta�, acesta 
va lua ma�surile necesare pentru a asigura regulat funct�ia de relat�ie, adaptata� nevoilor 
Utilizatorilor. 

ANEXE 
Anexa 1 (a) – Zonele Urbane – Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa� Potabila� 

Anexa 1 (b) - Zonele Urbane – Pentru Serviciul Public de Canalizare 
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ANEXA 1 (A) –LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII – 
DISPOZIT�II SPECIALE – PARTEA COMUNA� 
 ZONELE URBANE – PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APA� POTABILA� 

Nr.crt Zona 
Urbana� 

Unitatea Administrativ-
Teritoriala� de Baza� 

Populat�ia 
UAT 

Localita�t�i Sursa de apa� Situat�ia opera�rii la 
data semna�rii 
contractului 

1 

TÂ
R

G
U

 
M

U
R

ES� 

TÂRGU MURES� 145,943 TÂRGU MURES�  

U
ZIN

A
 D

E 
A

PA
� TÂ

R
G

U
 

M
U

R
ES� 

X 

    MURES�ENI   X 
    REMETEA  X 
  LIVEZENI 2,255 LIVEZENI    
    IVA�NES�TI   
    POIENIT�A   
    SA�NIS�OR   
  CORUNCA 1,889 BOZENI    
    CORUNCA   
  ERNEI 5,467 ERNEI   
    CA�LUS�ERI   
    DUMBRA�VIOAR

A 
  

    ICLAND   
    SA�CA�RENI   
    SÂNGERU DE 

PA�DURE 
  

  SA�RMAS�U 7581 SA�RMAS�U  X 
    BALDA  X 
    LARGA   
    MORUT   
     SA�RMA�S�EL   
    SA�RMA�S�EL – 

GARA� 
  

    TITIANA   
    VIS�INELU   
  BAND 6,532 BAND   
    DRACULEA 

BANDULUI 
  

    FÂNAT�E   
    FÂNAT�ELE 

MA�DA�RAS�ULUI 
  

    ISTAN – TAU   
    MA�RA�S�ES�TI   
    NEGRENII DE 

CÂMPIE 
  

    OROIU   
    PETEA   
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    TIPTELNIC   
    VALEA MARE   
    VALEA RECE   
  CRA�IES�TI 1024 CRA�IES�TI   X 
    LEFAIA   
    MILA�S�EL   
    NIMA 

MILA�S�ELULUI 
  

  CRISTES�TI 5,762 CRISTES�TI  X 
    VA�LURENI   
  CEUAS�U DE 

CÂMPIE 
5,651 CEUAS�U DE 

CÂMPIE 
 X 

    BOZED   
    CÂMPENIT�A   X 
    CULPIU   
    HERGHELIA  X 
    PORUMBENI   
    SABED  X 
    VOINICENI  X 
  PA�NET 6,132 PA�NET   
    BERGHIA   
    CUIES�D   
    HARTA�U   
    SÂNTIOANA DE 

MURES� 
  

  POGA�CEAUA 2,03 POGA�CEAUA  X 
    BOLOGAIA   
    CIULEA   
    DELENI   
    FÂNTÂNA BABII   
    PÂRÂU CRUCII   
    SCURTA   
    SICELE   
    VALEA 

SÂNPETRULUI 
  

    VA�LENI   
  RÂCIU 3,647 RÂCIU  X 
    CA�CIULATA   
    COASTA MARE  X 
    COTORINA�U   
    CURETE   
    HÂGA�U   
    LENIS�   
    NIMA RÂCIULUI   
    OBA�RS�IE   
    PÂRÂU CRUCII   
    SÂNMARTINU 

DE CÂMPIE 
 X 

    ULIES�  X 
    VALEA SEACA�   
    VALEA   



 
 

 31 
 

SÂNMARTINUL
UI 

    VALEA 
ULIES�ULUI 

  

  SÂNGEORGIU DE 
MURES� 

8,592 SÂNGEORGIU 
DE MURES� 

 X 

    COTUS�  X 
    TOFALA�U  X 
  S�INCAI 1,601 S�INCAI  X 
    LECHINCIOARA  X 
    PUSTA  X 
    S�INCAI – 

FÂNATE 
  

  SA�NPETRU DE 
CA�MPIE 

3,068 SÂNPETRU DE 
CÂMPIE  

 X 

    BA�RLIBAS�   
    DÂMBU   
    SATU NOU   
    SÂNGEORGIU 

DE CÂMPIE 
  

    TUS�INU  X 
  MA�DA�RA�S� 1,265 MA�DA�RAS�   
  UNGHENI 6,888 UNGHENI  X 
    CERGHID  X 
    CERGHIZEL  X 
    MORES�TI  X 
    RECEA  X 
    SA�US�A   
    VIDRASA�U  X 

2 
R

EG
H

IN
 

BRÂNCOVENES�TI 4,501 BRÂNCOVENES�
TI 

U.A. BISTRA MURES�ULUI 

    IDICEL   
    IDICEL – 

PA�DURE 
  

    SA�CALU DE 
PA�DURE 

  

    VA�LENII DE 
MURES� 

  

  ALUNIS� 3,251 ALUNIS�  X 
    FIT�CS�U  X 
    LUNCA 

MURES�ULUI 
 X 

  DEDA 4,437 DEDA  X 
    BISTRA – 

MURES�ULUI 
 X 

    FILEA   
    PIETRIS�  X 
  RUS�II - MUNT�I 2,287 RUS�II – MUNT�I  X 
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    MAIORESTI  X 
    MORARENI  X 
    SEBES  X 
  REGHIN 36,741 REGHIN   
    APALINA   
    IERNUT�ENI   
  IBA�NES�TI 4,441 IBA�NES�TI U.A.  REGHIN 
    BLIDIREASA   
    BRA�DET�ELU   
    DULCEA   
    IBA�NES�TI – 

PA�DURE 
  

    LAPUS�NA   
    PÂRÂU MARE   
    TIREU   
    TISIEU   
    ZIMT�I   
  GORNES�TI 5,757 GORNES�TI   
    IARA DE MURES�   
    ILIOARA   
    MURA MARE   
    MURA MICA�   
    PA�DURENI   
    PERIS�   
    PETRILACA DE 

MURES� 
  

    TELEAC   
3 

SIG
H

IS�O
A

R
A

 

SIGHIS�OARA 32,57 SIGHIS�OARA U
.A

.  SIG
H

IS�O
A

R
A

 

X 

    ANGOFA   
    AUREL VLAICU   
    RORA   
    SOROMICLEA   
    VENCHI   
    VIILOR   
    HETIUR   
  ALBES�TI 5,696 ALBES�TI  X 
    BÂRLIBA�S�OAIA   
    BOIU  X 
    JACU   
    SÂPÂRTOC   
    TOPA  X 
     

VALEA 
ALBES�TIULUI 
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    VALEA DA�II   
    VALEA 

SA�PA�RTOCULUI 
  

  DANES� 4,947 DANES� LOCALA�  - 
PUT�URI 

X 

    CRIS�   
    SELEUS�   
    STEJARENII   

4 TÂ
R

N
A

�V
EN

I 

TÂRNA�VENI 26,504 TÂRNA�VENI 

U
.A

. 
TA

R
N

A
V

EN
I 

X 

    BOTORCA   
    BOBOHALMA   
    CUSTELNIC   
  GA�NES�TI 3,987 GA�NES�TI   
    PA�UCIS�OARA   
    SUB PA�DURE   
  ADA�MUS� 6,036 ADA�MUS�   
    CHINCIUS�   
    CORNES�TI   
    CRA�IES�TI   
    DÂMBU   
    HEREPEA   

5 C
R

ISTU
R

U
 

SEC
U

IESC
 

CRISTURU 
SECUIESC 

10,37 CRISTURU 
SECUIESC 

U
.A

. 
C

R
ISTU

R
U

 
SEC

U
IESC

 

X 

    FILIAS�  X 
    BETES�TI  X 
  PORUMBENII 1,722 PORUMBENII 

MARI 
 X 

    PORUMBENII 
MICI 

 X 

6 LU
D

U
S� 

LUDUS� 17,724 LUDUS� 

U
.A

.  
LU

D
U

S� 

X 

    AVRA�MES�TI   
    CIOARGA   
    CIURGA�U   
    FUNDA�TURA   
    GHEJA   
    ROS�IORI   
  ZAU DE CÂMPIE 3,447 ZAU DE CÂMPIE   
    BARBOS�I    
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    BOTEI   
    BUJOR – 

HODAIE 
  

    CIRETEA   
    GAURA 

SÂNGERULUI 
  

    MALEA   
    S�TEFA�NEACA   
    TAU   

7 IER
N

U
T 

IERNUT 9,658 IERNUT 

U
.A

. 
IER

N
U

T 

X 

    CIPA�U   
    DEAG   
    LECHINT�A  X 
    OARBA DE 

MURES� 
  

    PORUMBAC   
    RA�CA�MET   
    SALCUD   
    SFÂNTU 

GHEORGHE 
  

  SÂNPAUL 4,246 SÂNPAUL  X 
    CHIRILEU  X 
    DILEU NOU   
    SÂNMARGHITA   
    VALEA 

IZVOARELOR 
 X 

8 
M

IER
C

U
R

EA
 

N
IR

A
JU

LU
I 

MIERCUREA 
NIRAJULUI 

6,206 MIERCUREA 
NIRAJULUI 

  

    BEU   
    DUMITRES�TII   
    LA�URENI   
    MOS�UNI   
    SARDU 

NIRAJULUI 
  

    TÂMPA   
    VETA   
  CRA�CIUNES�TI 4,291 CRA�CIUNES�TI   
    BUDIU MIC   
    CINTA   
    CORNES�TI   
    TIRIMIOARA   
  GHEORGHE DOJA 2,889 GHEORGHE   
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DOJA 
    ILIENI   
    LEORDENI   
    SATU NOU   
    TIRIMIA   
  ACA�T�ARI 4,884 ACA�T�ARI   
    CORBES�TI   
    GA�IES�TI   
    GRUIS�OR   
    MURGES�TI   
    ROTENI   
    STEJERIS   
    SUVEICA   
    VA�LENII   

9 SÂ
N

G
EO

R
G

IU
 D

E 
PA

�D
U

R
E 

SÂNGEORGIU DE 
PA�DURE 

5,571 SÂNGEORGIU 
DE PA�DURE 

  

    BEZID    
    BEZIDU NOU   
    LOTU   
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ANEXA 1 (B) – LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII – 
DISPOZIT�II SPECIALE – PARTE COMUNA� 
ZONELE URBANE – PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE CANALIZARE 
 

Nr.
crt. 

Zona 
Urbana� 

Unitatea 
Administrativ-

Teritoriala� de Baza� 

Populat�ia UAT Localita�t�i Stat�ii de Epurare Situat�ia opera�rii 
la data semna�rii 

contractului 
1 TÂ

R
G

U
 

M
U

R
ES� 

TÂRGU MURES� 145,943 TÂRGU MURES� STA
T�IA

 D
E 

EPU
R

A
R

E 
TÂ

R
G

U
 – 

M
U

R
ES� 

X 

    MURES�ENI   X 
    REMETEA  X 
  LIVEZENI 2,255 LIVEZENI    
    IVA�NES�TI   
    POIENIT�A   
    SA�NIS�OR   
  CORUNCA 1,889 BOZENI    
    CORUNCA  X 
  ERNEI 5,467 ERNEI   
    CA�LUS�ERI   
    DUMBRAVIOA

RA 
  

    ICLAND   
    SA�CA�RENI   
    SÂNGERU DE 

PA�DURE 
  

  SA�RMAS�U 7581 SA�RMAS�U   
    BÂLDA   
    LARGA�   
    MORUT   
    SA�RMA�S�EL   
    SA�RMA�S�EL – 

GARA� 
  

    TITIANA   
    VIS�INELU   
  BAND 6,532 BAND   
    DRACULEA 

BANDULUI 
  

    FÂNAT�E   
    FÂNAT�ELE 

MA�DA�RAS�ULU
I 

  

    ISTAN – TAU   
    MA�RA�S�ES�TI   
    NEGRENII DE 

CÂMPIE 
  

    OROIU   
    PETEA   



 
 

 37 
 

    TIPTELNIC   
    VALEA MARE   
    VALEA RECE   
  CRA�IES�TI 1024 CRA�IES�TI    
    LEFAIA   
    MILA�S�EL   
    NIMA 

MILA�S�ELULUI 
  

  CRISTES�TI 5,762 CRISTES�TI  X 
    VA�LURENI   
  CEUAS�U DE 

CÂMPIE 
5,651 CEUAS�U DE 

CÂMPIE 
  

    BOZED   
    CÂMPENIT�A    
    CULPIU   
    HERGHELIA   
    PORUMBENI   
    SABED   
    VOINICENI   
  PA�NET 6,132 PA�NET   
    BERGHIA   
    CUIESD   
    HARTA�U   
    SÂNTIOANA 

DE MURES� 
  

  POGA�CEAUA 2,03 POGA�CEAUA   
    BOLOGAIA   
    CIULEA   
    DELENI   
    FÂNTÂNA 

BABII 
  

    PÂRÂU CRUCII   
    SCURTA   
    SICELE   
    VALEA 

SÂNPETRULUI 
  

    VA�LENI   
  RÂCIU 3,647 RÂCIU   
    CA�CIULATA   
    COASTA MARE   
    COTORINA�U   
    CURETE   
    HAGA�U   
    LENIS�   
    NIMA 

RÂCIULUI 
  

    OBA�RS�IE   
    PÂRÂU CRUCII   
    SÂNMARTINU 

DE CÂMPIE 
  

    ULIES�   



 
 

 38 
 

    VALEA SEACA�   
    VALEA 

SÂNMARTINUL
UI 

  

    VALEA 
ULIES�ULUI 

  

  SÂNGEORGIU DE 
MURES� 

8,592 SÂNGEORGIU 
DE MURES� 

 X 

    COTUS�  X 
    TOFALAU  X 
  S�INCAI 1,601 S�INCAI  X 
    LECHINCIOAR

A 
  

    PUSTA   
    S�INCAI - 

FÂNAT�E 
  

  SÂNPETRU DE 
CÂMPIE 

3,068 SÂNPETRU DE 
CÂMPIE  

  

    BARLIBAS�   
    DÂMBU   
    SATU NOU   
    SÂNGEORGIU 

DE CÂMPIE 
  

    TUS�INU   
  MA�DA�RAS� 1,265 MA�DA�RAS�   
  UNGHENI 6,888 UNGHENI   
    CERGHID   
    CERGHIZEL   
    MORES�TI   
    RECEA   
    SA�US�A   
    VIDRASA�U   

2 R
EG

H
IN

 
BRÂNCOVENES�T

I 
4,501 BRÂNCOVENE

S�TI 
STAT�IA DE EPURARE REGHIN 

    IDICEL   
    IDICEL – 

PA�DURE 
  

    SACA�LU DE 
PA�DURE 

  

    VA�LENII DE 
MURES� 

  

  ALUNIS� 3,251 ALUNIS�   
    FITCAU   
    LUNCA 

MURESULUI 
  

  DEDA 4,437 DEDA   
    BISTRA - 

MURES�ULUI 
  

    FILEA   



 
 

 39 
 

    PIETRIS�   
  RUS�II - MUNT�I 2,287 RUS�II – MUNT�I   
    MAIORES�TI   
    MORA�RENI   
    SEBEL   
  REGHIN 36,741 REGHIN   
    APALINA   
    IERNUT�ENI   
  IBA�NES�TI 4,441 IBA�NES�TI   
    BLIDIREASA   
    BRA�DET�ELU   
    DULCEA   
    IBA�NES�TI – 

PA�DURE 
  

    LA�PUS�NA   
    PA�RÂU MARE   
    TIREU   
    TIS�IEU   
    ZIMT�I   
  GORNES�TI 5,757 GORNES�TI   
    IARA DE 

MURES� 
  

    ILIOARA   
    MURA MARE   
    MURA MICA�   
    PA�DURENI   
    PERIS�   
    PETRILACA DE 

MURES� 
  

    TELEAC   
3 SIG

H
IS�O

A
R

A
 

SIGHIS�OARA 32,57 SIGHIS�OARA STA
T�IE D

E 
EPU

TA
R

E 
SIG

H
IS�O

A
R

A
 

X 

    ANGOFA   
    AUREL 

VLAICU 
  

    RORA   
    SOROMICLEA   
    VENCHI   
    VIILOR   
    HETIUR   
  ALBES�TI 5,696 ALBES�TI   
    BA�RLIBA�S�OAI

A 
  

    BOIU   
    JACU   
    SA�PA�RTOC   



 
 

 40 
 

    TOPA   
    VALEA 

ALBES�TIULUI 
  

    VALEA DA�II   
    VALEA 

SA�PA�RTOCULU
I 

  

  DANES� 4,947 DANES�   
    CRIS�   
    SELEUS�   
    STEJA�RENII   

4 TÂ
R

N
A

�V
EN

I 

TÂRNA�VENI 26,504 TÂRNA�VENI STA
T�IE D

E 
EPU

R
A

R
E 

TÂ
R

N
A

�V
EN

I 

X 

    BOTORCA   
    BOBOHALMA   
    CUSTELNIC   
  GA�NES�TI 3,987 GA�NES�TI   
    PA�UCIS�OARA   
    SUB PA�DURE   
  ADA�MUS� 6,036 ADS�MUS�   
    CHINCIUL   
    CORNELTI   
    CRA�IES�TI   
    DÂMBU   
    HEREPEA   

5 C
R

ISTU
R

U
 

SEC
U

IESC
 

CRISTURU 
SECUIESC 

10,37 CRISTURU 
SECUIESC 

STA
T�IE D

E 
EPU

R
A

R
E 

C
R

ISTU
R

U
 - 

SEC
U

IESC
 

X 

    FILIAS�   
    BETES�TI   
  PORUMBENII 1,722 PORUMBENII 

MARI 
  

    PORUMBENII 
MICI 

  

6 

LU
D

U
S� 

LUDUS� 17,724 LUDUS� STA
T�IE D

E 
EPU

R
A

R
E 

IER
N

U
T 

X 

    AVRA�MES�TI   
    CIOARGA   
    CIURGA�U   
    FUNDA�TURA   
    GHEJA   



 
 

 41 
 

    ROS�IORI   
  ZAU DE CÂMPIE 3,447 ZAU DE 

CÂMPIE 
  

    BARBOS�I    
    BOTEI   
    BUJOR – 

HODAIE 
  

    CIRETEA   
    GAURA 

SÂNGERULUI 
  

    MALEA   
    S�TEFÂNEACA   
    TAU   

7 IER
N

U
T 

IERNUT 9,658 IERNUT  X 

    CIPÂU   
    DEAG   
    LECHINT�A   
    OARBA DE 

MURES� 
  

    PORUMBAC   
    RA�CA�MET   
    SALCUD   
    SFÂNTU 

GHEORGHE 
  

  SÂNPAUL 4,246 SÂNPAUL   
    CHIRILEU   
    DILEU NOU   
    SÂNMARGHIT

A 
  

    VALEA 
IZVOARELOR 

  

8 M
IER

C
U

R
EA

 
N

IR
A

JU
LU

I 
MIERCUREA 
NIRAJULUI 

6,206 MIERCUREA 
NIRAJULUI 

  

    BEU   
    DUMITRES�TII   
    LÂURENI   
    MOS�UNI   
    SARDU 

NIRAJULUI 
  

    TÂMPA   
    VETA   
  CRA�CIUNES�TI 4,291 CRA�CIUNES�TI   
    BUDIU MIC   
    CINTA   
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    CORNES�TI   
    TIRIMIOARA   
  GHEORGHE 

DOJA 
2,889 GHEORGHE 

DOJA 
  

    ILIENI   
    LEORDENI   
    SATU NOU   
    TIRIMIA   
  ACA�T�ARI 4,884 ACA�T�ARI   
    CORBES�TI   
    GA�IES�TI   
    GRUIS�OR   
    MURGES�TI   
    ROTENI   
    STEJERIS�   
    SUVEICA   
    VA�LENII   

9 SÂ
N

G
EO

R
G

IU
 

D
E PA

�D
U

R
E 

SÂNGEORGIU DE 
PA�DURE 

5,571 SÂNGEORGIU 
DE PA�DURE 

  

    BEZID    
    BEZIDU NOU   
    LOTU   
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