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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind revizuirea i consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publiceș

de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009ș

      Consiliul Local al comunei Dolje tiș , întrunit în edin ă ordinară la data de 14.12.2020;ș ț
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.10688 din 11.12.2020, prezentat i sus inut de primarul comunei Dolje ti ș ț ș , domnul

Lungu Albert, ini iatorul proiectului de hotărâre;ț
- Raportul compartimentului nr. 10689 din 11.12.2020 întocmit de viceprimarul comunei Dolje ti;ș
- Referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dolje ti ;ș
- Adresa Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS ț ș nr. 1328/10.12.2020;
- Nota de fundamentare ARSACIS nr.1232/16.11.2020 privind revizuirea i  consolidarea Contractului  deș

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009ș ;
-  Adresa  APAVITAL  S.A.  19402/02.05.2018  ce  cuprinde  informarea  privind  demararea  procedurii  de

revizuire  a  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă i  de  canalizare  nr.ș
48/2009; 

- Adresa APAVITAL S.A. nr. 56776/10.11.2020 privind solicitarea de demarare a procedurii de aprobare a
revizuirii i consolidării Contractului de delegare;ș

- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr.ș
48/2009, încheiat între Asocia ia Regională a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS i societatea APAVITALț ș ș
SA;

-  prevederile  Statutului  Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –  ARSACIS  actualizat,ț ș
modificat, completat;

- prevederile Hotărârii  Guvernului nr.  855/2008 pentru aprobarea actului  constitutiv-cadru i  a  statutului-ș
cadru  ale  asocia iilor  de  dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  de  activitate  serviciile  de  utilită i  publice,  cuț ț
modificările i completările ulterioare;ș
       - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită i publice, republicată, cu modificărileț
i completările ulterioare;ș

       - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă i de canalizare, republicată, cuș
modificările i completările ulterioare;ș

În temeiul dispozi iilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț

H O T Ă R Ă  T E :Ș

Art.1. –  Se  aprobă  revizuirea,  modificarea  i  actualizarea  Contractului  de  ș delegare  a  gestiunii
serviciilor  publice  de alimentare  cu apă i  de canalizare  nr.  48/2009 prin  Actul  Adi ional  nr.  41ș ț ,  care
constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre i care face parte integrantă din aceasta.ș

Art.2. – Se aprobă  forma consolidată a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009ș  rezultată prin includerea tuturor modificărilor i completărilorș
aduse acestuia prin Actele Adi ionale nr. 1 – 41, care constituieț  Anexa nr. 2  la prezenta hotărâre i face parteș
intregrantă din aceasta.

Art.3. – Se acordă mandat special reprezentantului  comunei Dolje tiș  pentru ca în numele i pe seamaș
comunei Dolje tiș , membru asociat în cadrul Asocia iei Regionale a Serviciilor Apă Canal Ia i – ARSACIS,  ț ș să
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aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS revizuirea, modificarea i actualizarea ș Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009, ș prin Act Adi ional nr. 41ț ;

Art.4. - Se acordă mandat special Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS, cuț ș
sediul  în  Ia i,  Str.  Mihai  Costăchescu,  nr.  6  (clădire  administrativă  nr.3),  înscrisă  în  Registrul  asocia iilor  iș ț ș
funda iilor de la grefa Judecătoriei Ia i cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei membru este ț ș comuna Dolje ti ș să semneze
prin reprezentantul său legal, Pre edintele Asocia iei, în numele i pe seama ș ț ș comunei Dolje tiș ,  Actul Adi ionalț
nr. 41 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă i de canalizare.ș

Art.5. – Se acordă mandat special reprezentantului comunei Dolje ti pentru ca în numele i pe seamaș ș
comunei Dolje ti, membru asociat în cadrul Asocia iei Regionale a Serviciilor Apă Canal Ia i – ARSACIS,  ș ț ș să
aprobe  în  Adunarea  Generală  a  ARSACIS  forma  consolidată  a  Contractului  de  delegare  a  gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009.ș

Art.6. -  Se acordă mandat special dlui LUNGU ALBERT, în calitate de  primar al comunei Dolje ti,ș
pentru ca în numele i pe seama comunei Dolje ti, ș ș să semneze forma consolidată a Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009.ș

Art.7. – Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de ARSACIS i APAVITALș
S.A.

Art.8. –  Secretarul  general  al  comunei  Dolje ti  ș va comunica copii  după prezenta hotărâre Asocia ieiț
Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –  ARSACIS,  societă ii  APAVITAL  SA i  Institu iei  Prefectuluiș ț ș ț
Jude ului Neam .ț ț

     INI IATOR,Ț
PRIMAR, LUNGU ALBERT

Contrasemnează, 
                                                       Secretar general al comunei Dolje ti,ș

Cezar Mihaela

Anexa nr. 1 – Proiectul de Act Adi ional nr. 41 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice deț
alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009.ș

Anexa nr. 2 - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr.ș
48/2009, forma consolidată.
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Nr. 10688/ 11.12.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind revizuirea i consolidarea Contractului de delegare a gestiuniiș

serviciilor publice de alimentare cu apă i canalizare nr. 48/2009ș

Având la bază următoarele documente:
 Proiectul de Act adi ional nr.41 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentareț

cu apă i de canalizare nr. 48/2009;ș

Conform legislaţiei române, Consiliile Locale si Consiliile Jude ene au competenţa exclusivă deț
a defini principiile organizaţionale şi operaţionale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi
canalizare, precum şi modificările şi completările aduse acestora în interes public. Constitu ia Românieiț
i  Ordonan a  de  urgen ă  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  prevăd  „Principiile  Generale  aleș ț ț

Organizării Autonome a Administra iei Publice Locale” ce pun bazele legale ale organizării, între ineriiț ț
i dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă potabilă i de canalizare în cadrul limitelor teritoriale aleș ș

Localită ilor.ț
 Legea  serviciilor  comunitare  de  utilită i  publice  nr.51/2006  cu  modificările  i  completărileț ș

ulterioare,  conform  art.10,  art.30  i  art.31.1,  precum  i  Legea  serviciului  de  alimentare  cu  apă  iș ș ș
canalizare  nr.  241/2006 cu modificările  i  completările  ulterioare,  conform art.20 i  art.21.1,  permitș ș
unită ilor  administrativ-teritoriale,  prin  intermediul  Asocia iei  de  dezvoltare  intercomunitară  ai  căreiț ț
membri sunt acestea i cu respectarea condi iilor obligatorii i cumulative impuse de prevederile legaleș ț ș
men ionate, să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă i de canalizare, prin atribuirea directăț ș
către  un  operator  regional  a  unui  Contract  de  Delegare  a  gestiunii,  prin  care  acestea  conferă  pe  o
perioadă determinată operatorului, care ac ionează pe riscul i răspunderea sa, dreptul i obliga ia de aț ș ș ț
furniza/presta  serviciul,  inclusiv  dreptul  i  obliga ia  de  a  administra  i  de  a  exploata  infrastructuraș ț ș
tehnico-edilitară aferentă serviciului.

Autoritatea Delegantă şi Operatorul declară că atingerea obiectivelor menţionate la art.3 de mai
jos  trebuie  să  se  traducă  prin  respectarea  de  către  Operator  a  criteriilor  de  performanţă  definite  în
Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, îndeosebi în ceea ce priveşte extinderea ariei de cuprindere a
serviciilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor. 

Operatorul  declară  că  va  adopta  liniile  directoare  definite  în  planul  previzional  de  investiţii
pentru  înlocuirea  activelor  puse  la  dispoziţie  de  Autoritatea  delegantă  pe  durata  Contractului  de
delegare.

Părţile  menţionează  expres  că  cele  prezentate  mai  sus  au  ca  scop  facilitarea  interpretării
prezentului Contract, însă nu vor opera astfel încât să prevaleze faţă de prevederile prezentului Contract.

 Forma consolidată a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă iș
de canalizare nr. 48/2009 rezultată prin includerea tuturor modificărilor i completărilor cuprinse înș
actrle adi ionale nr. 1-41;ț

1. Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România i-a asumat obliga ii careș ț
implică investi ii importante în sectorul de apă i canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 deț ș
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aglomerări urbane cu locuitori-echivalen i (l.e.) mai mare de 10.000 i până în 2018 în 2.346 aglomerăriț ș
urbane cu un l.e. cuprins între 2.000 i 10.000.ș

2.  Un  element  esen ial  pentru  atingerea  obiectivelor  ambi ioase  de  investi ii  îl  reprezintăț ț ț
implementarea  unui  model  institu ional  care  să  permită  unor  operatori  mai  mari,  puternici  i  cuț ș
experien ă  să  furnizeze  serviciile  de  alimentare  cu  apă  i  de  canalizare  în  mai  multe  unită iț ș ț
administrativ-teritoriale, în baza unui singur Contract de Delegare a gestiunii acestor servicii, denumit în
prezentul Contract „Dezvoltarea Regională” i definit în art.1 din prezentul Contract.ș

3. Conform legisla iei române, Consiliile Locale i Consiliile Jude ene au competen a exclusivăț ș ț ț
de a defini principiile organiza ionale i opera ionale în domeniul serviciilor publice de alimentare cuț ș ț
apă i canalizare, precum i modificările i completările aduse acestora în interes public. Constitu iaș ș ș ț
României i Ordonan a de urgen ă nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevăd „Principiile Generaleș ț ț
ale  Organizării  Autonome  a  Administra iei  Publice  Locale”  ce  pun  bazele  legale  ale  organizării,ț
între inerii i dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă potabilă i de canalizare în cadrul limitelorț ș ș
teritoriale ale Localită ilor.ț

 Nota de fundamentare ARSACIS nr.1232/16.11.2020 privind revizuirea i consolidarea Contractuluiș
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr.48/2009;ș

Contractul de Delegare în vigoare este format din patru păr i:ț
I. Dispozi ii generale;ț

II. Dispozi ii Speciale – Partea Comună;ț
III. Dispozi ii speciale – Partea de Apă;ț
IV. Dispozi ii Speciale – Partea de Canalizare;ț

De la data intrării în vigoare a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă i de canalizare nr.48/2009 i până la data prezentei Note de fundamentare, Contractul de Delegare aș ș
fost amendat de 39 de ori i este în procedură de aprobare Actul adi ional nr.40, aspect ce determinăș ț
urmărirea dificilă a prevederilor con inute i necesită consolidarea acestuia.ț ș

 Adresa APAVITAL S.A. 19402/02.05.2018 ce cuprinde informarea privind demararea procedurii
de revizuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i deș
canalizare nr. 48/2009;

În vederea revizuirii Contractului de delegare, s-au identificat anumite zone de revizuit, fără a
fi considerate exhaustive: bunurile delegării, drepturile i obliga iile autorită ii delegante cu eviden iereaș ț ț ț
responsabililor,  drepturile  operatorului,  sisteme  de  utilită i  publice  realizate  în  comun,  sistemulț
financiar/finan area investi iilor, indicatori de performan ă i altele.ț ț ț ș

De asemenea, s-a prevăzut implementarea acestui contract în patru etape după cum urmează:
I. Colectarea documentelor i analiza preliminarăș

II. Analiza contextului i a calită ii serviciuluiș ț
III. Revizuirea prevederilor contractului de delegare
IV. Suport în prezentarea / negocierea propunerilor de modificare.

 Adresa APAVITAL S.A. nr.  56776/10.11.2020 privind solicitarea de demarare a procedurii  de
aprobare a revizuirii i consolidării Contractului de delegare.ș

Având în vedere că aceste elemente vizează interesul public a căror reglementare nu poate fi
amânată,  propun spre   dezbatere  i  aprobare    Consiliului  Local  al  comunei  Dolje ti,  Proiectul  deș ș
hotarare în forma prezentată.  

PRIMAR,
LUNGU ALBERT
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Nr. 10689/ 11.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind revizuirea i consolidarea Contractului de delegare a gestiuniiș

serviciilor publice de alimentare cu apă i canalizare nr. 48/2009ș

Având la bază următoarele documente:
 Proiectul de Act adi ional nr.41 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentareț

cu apă i de canalizare nr. 48/2009;ș

Conform legislaţiei române, Consiliile Locale si Consiliile Jude ene au competenţa exclusivă deț
a defini principiile organizaţionale şi operaţionale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi
canalizare, precum şi modificările şi completările aduse acestora în interes public. Constitu ia Românieiț
i  Ordonan a  de  urgen ă  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  prevăd  „Principiile  Generale  aleș ț ț

Organizării Autonome a Administra iei Publice Locale” ce pun bazele legale ale organizării, între ineriiț ț
i dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă potabilă i de canalizare în cadrul limitelor teritoriale aleș ș

Localită ilor.ț
 Legea  serviciilor  comunitare  de  utilită i  publice  nr.51/2006  cu  modificările  i  completărileț ș

ulterioare,  conform  art.10,  art.30  i  art.31.1,  precum  i  Legea  serviciului  de  alimentare  cu  apă  iș ș ș
canalizare  nr.  241/2006 cu modificările  i  completările  ulterioare,  conform art.20 i  art.21.1,  permitș ș
unită ilor  administrativ-teritoriale,  prin  intermediul  Asocia iei  de  dezvoltare  intercomunitară  ai  căreiț ț
membri sunt acestea i cu respectarea condi iilor obligatorii i cumulative impuse de prevederile legaleș ț ș
men ionate, să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă i de canalizare, prin atribuirea directăț ș
către  un  operator  regional  a  unui  Contract  de  Delegare  a  gestiunii,  prin  care  acestea  conferă  pe  o
perioadă determinată operatorului, care ac ionează pe riscul i răspunderea sa, dreptul i obliga ia de aț ș ș ț
furniza/presta  serviciul,  inclusiv  dreptul  i  obliga ia  de  a  administra  i  de  a  exploata  infrastructuraș ț ș
tehnico-edilitară aferentă serviciului.

Autoritatea Delegantă şi Operatorul declară că atingerea obiectivelor menţionate la art.3 de mai
jos  trebuie  să  se  traducă  prin  respectarea  de  către  Operator  a  criteriilor  de  performanţă  definite  în
Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, îndeosebi în ceea ce priveşte extinderea ariei de cuprindere a
serviciilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor. 

Operatorul  declară  că  va  adopta  liniile  directoare  definite  în  planul  previzional  de  investiţii
pentru  înlocuirea  activelor  puse  la  dispoziţie  de  Autoritatea  delegantă  pe  durata  Contractului  de
delegare.

Părţile  menţionează  expres  că  cele  prezentate  mai  sus  au  ca  scop  facilitarea  interpretării
prezentului Contract, însă nu vor opera astfel încât să prevaleze faţă de prevederile prezentului Contract.

 Forma consolidată a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă iș
de canalizare nr. 48/2009 rezultată prin includerea tuturor modificărilor i completărilor cuprinse înș
actele adi ionale nr. 1-41;ț

1. Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România i-a asumat obliga ii careș ț
implică investi ii importante în sectorul de apă i canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 deț ș
aglomerări urbane cu locuitori-echivalen i (l.e.) mai mare de 10.000 i până în 2018 în 2.346 aglomerăriț ș
urbane cu un l.e. cuprins între 2.000 i 10.000.ș
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2.  Un  element  esen ial  pentru  atingerea  obiectivelor  ambi ioase  de  investi ii  îl  reprezintăț ț ț
implementarea  unui  model  institu ional  care  să  permită  unor  operatori  mai  mari,  puternici  i  cuț ș
experien ă  să  furnizeze  serviciile  de  alimentare  cu  apă  i  de  canalizare  în  mai  multe  unită iț ș ț
administrativ-teritoriale, în baza unui singur Contract de Delegare a gestiunii acestor servicii, denumit în
prezentul Contract „Dezvoltarea Regională” i definit în art.1 din prezentul Contract.ș

MECANISMUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ este proiectat pentru a fi convingător,
progresiv i eficient.ș

Convingător:
Prin Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară, în vederea gestionării procesului de con tientizareț ș

i  informare  a  Consiliilor  Locale  din  regiune  despre  obiectivele  proiectului  comun  de  dezvoltareș
regională, precum i pentru determinarea fiecăruia dintre ele să devină membru al asocia iei.ș ț

Prin Contractul de Delegare care dovede te că Mecanismul de Dezvoltare Regională din cadrulș
procesului  de integrare europeană respectă  hotărârile  Consiliilor  Locale  privind,  mai  ales,  planul  de
investi ii, politica de pre uri i tarife, sistemul de garan ii i drepturile de control.ț ț ș ț ș

Progresiv:
Prin Asocia ia  de Dezvoltare  Intercomunitară  în  vederea gestionării  unui proces de integrareț

opera ională progresivă a fiecărui membru al Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară, prin semnareaț ț
unui Contract de Delegare.

Prin Contractul de Delegare care introduce Perioada de Tranzi ie i condi iile de îndeplinire aț ș ț
obliga iilor comune, pentru noii semnatari.ț

Eficient:
Prin  Contractul  de  Delegare  care  introduce  drepturi  i  obliga ii  detaliate,  opera ionale  iș ț ț ș

echilibrate pentru Autoritatea Delegantă i pentru Operator.ș
În mod special, acest Contract de Delegare recunoa te obiectivul Operatorului de a dobândi maiș

multă eficien ă i de a- i dezvolta propriile sale capacită i de autofinan are bazate pe un sistem regionalț ș ș ț ț
veritabil de gestiune a activelor.

3. Conform legisla iei române, Consiliile Locale i Consiliile Jude ene au competen a exclusivăț ș ț ț
de a defini principiile organiza ionale i opera ionale în domeniul serviciilor publice de alimentare cuț ș ț
apă i canalizare, precum i modificările i completările aduse acestora în interes public. Constitu iaș ș ș ț
României i Ordonan a de urgen ă nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevăd „Principiile Generaleș ț ț
ale  Organizării  Autonome  a  Administra iei  Publice  Locale”  ce  pun  bazele  legale  ale  organizării,ț
între inerii i dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă potabilă i de canalizare în cadrul limitelorț ș ș
teritoriale ale Localită ilor.ț

Legea  serviciilor  comunitare  de  utilită i  publice  nr.51/2006  cu  modificările  i  completărileț ș
ulterioare,  conform  art.10,  art.30  i  art.31.1,  precum  i  Legea  serviciului  de  alimentare  cu  apă  iș ș ș
canalizare  nr.  241/2006 cu modificările  i  completările  ulterioare,  conform art.20 i  art.21.1,  permitș ș
unită ilor administrativ - teritoriale, prin intermediul Asocia iei de dezvoltare intercomunitară ai căreiț ț
membri sunt acestea i cu respectarea condi iilor obligatorii i cumulative impuse de prevederile legaleș ț ș
men ionate, să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă i de canalizare, prin atribuirea directăț ș
către  un  operator  regional  a  unui  Contract  de  Delegare  a  gestiunii,  prin  care  acestea  conferă  pe  o
perioadă determinată operatorului, care ac ionează pe riscul i răspunderea sa, dreptul i obliga ia de aț ș ș ț
furniza/presta  serviciul,  inclusiv  dreptul  i  obliga ia  de  a  administra  i  de  a  exploata  infrastructuraș ț ș
tehnico-edilitară aferentă serviciului.

Autoritatea Delegantă i Operatorul declară că atingerea obiectivelor men ionate la art.3 de maiș ț
jos  trebuie  să  se  traducă  prin  respectarea  de  către  Operator  a  criteriilor  de  performan ă  definite  înț
Dispozi iile Speciale – Partea Comună, îndeosebi în ceea ce prive te extinderea ariei de cuprindere aț ș
serviciilor i îmbunătă irea calită ii serviciilor.ș ț ț

Operatorul  declară  că  va  adopta  liniile  directoare  definite  în  planul  previzional  de  investi iiț
pentru  înlocuirea  activelor  puse  la  dispozi ie  de  Autoritatea  Delegantă  pe  durata  Contractului  deț
Delegare.



Păr ile  men ionează  expres  că  cele  prezentate  mai  sus  au  ca  scop  facilitarea  interpretăriiț ț
prezentului Contract, însă nu vor opera astfel încât să prevaleze fa ă de prevederile prezentului Contract.ț

 Nota de fundamentare ARSACIS nr.1232/16.11.2020 privind revizuirea i consolidarea Contractuluiș
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr.48/2009;ș

Contractul de Delegare în vigoare este format din patru păr i:ț
I. Dispozi ii generale;ț

II. Dispozi ii Speciale – Partea Comună;ț
III. Dispozi ii speciale – Partea de Apă;ț
IV. Dispozi ii Speciale – Partea de Canalizare;ț

De la data intrării în vigoare a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă i de canalizare nr.48/2009 i până la data prezentei Note de fundamentare, Contractul de Delegare aș ș
fost amendat de 39 de ori i este în procedură de aprobare Actul adi ional nr.40, aspect ce determinăș ț
urmărirea dificilă a prevederilor con inute i necesită consolidarea acestuia.ț ș

De asemenea, modificările, completările i revizuirile legislative, în special cele cuprinse în Legeaș
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilită i publice i Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cuț ș
apă i de canalizare, au condus la ie irea dein cadrul legal a unor dispozi ii cuprinse în contract, fapt ceș ș ț
impune actualizarea Contrctului de Delegare cu noile prevederi.

Propunerile  pentru  introducerea  de  noi  articole,  modificările,  precum i  eliminarea  de  articoleș
con inute  de  Contractul  de  Delegare  nr.48/2009  au  scopul  de  a  elimina  ambiguitatea  i  prevederileț ș
contradictorii, de a le face mai clare, de a elimina articolele fără aplicabilitate, de a corela informa iileț
cuprinse în cele patru mari capitole ale Contractului de Delegare i nu în ultimul rând de a introduce i de aș ș
completa  prevederi  nereglementate  având  ca  obiectiv  stabilirea  de  obliga ii  i  drepturi  raportate  laț ș
contribu ia Păr ilor contractuale.ț ț

Una  dintre  cele  mai  importante  modificări/completări  propuse,  este  reprezentată  de  revizuirea
indicatorilor de performan ă, respectiv a introducerii de noi indicatori pentru o redare cât mai exactă aț
activită ii  Operatorului,  în  special  a  pierderilor  de  apă,  pierderi  care  trebuie  să  se  reducă  urmare  aț
implementării proiectelor realizate prin programele POS Mediu 2007-2013 i cele care se vor realiza prinș
POIM 2014-2020.

Cu privire  la  articolele  noi  introduse  în  propunerea  revizuită  i  consolidată  a  Contractului  deș
Delegare, dintre cele mai importante men ionăm:ț
-  introducerea  art.  41  i  art.  42  ce  con in  obligativitatea  operatorului  APAVITAL SA de  a  construiș ț
„garan ia de bună execu ie a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire i de executare aț ț ș
acesteia,” conform prevederilor Legii 51/2006 art.28, alin.11;
- ontroducerea prevederilor privind criteriile de repartizare a investi iilor realizare în comun, pentru maiț
multe arii administrative, membre ARSACIS.

 Adresa APAVITAL S.A. 19402/02.05.2018 ce cuprinde informarea privind demararea procedurii
de revizuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i deș
canalizare nr. 48/2009;

În vederea revizuirii Contractului de delegare, s-au identificat anumite zone de revizuit, fără a
fi considerate exhaustive: bunurile delegării, drepturile i obliga iile autorită ii delegante cu eviden iereaș ț ț ț
responsabililor,  drepturile  operatorului,  sisteme  de  utilită i  publice  realizate  în  comun,  sistemulț
financiar/finan area investi iilor, indicatori de performan ă i altele.ț ț ț ș

De asemenea, s-a prevăzut implementarea acestui contract în patru etape după cum urmează:
I. Colectarea documentelor i analiza preliminarăș

II. Analiza contextului i a calită ii serviciuluiș ț



III. Revizuirea prevederilor contractului de delegare
IV. Suport în prezentarea / negocierea propunerilor de modificare.

Printre modificările suferite de către Contractul de delegare enumerăm:
 Existen a unor prevederi contractuale pe alocuri contradictorii,ț
 Aspecte reglementate incomplet sau chiar nereglementate,
 Modificarea legisla iei aplicabile, cu impact asupra unor mecanisme stabilite în cadrul contractuluiț

de delegare,
 Relevan a/ actualitatea unor informa ii cuprinse în cadrul anexelor la contractul de delegare,ț ț
 Amendarea repetată a contractului de delegare ca urmare a extinderii ariei de operare sau a altor

cauze, necesitând astfel o consolidare a textului contractului de delegare,
 Introducerea/revizuirea unor cerin e managerialecare să reflecte ultimele practici în domeniu, cuț

orientare spre calitate i performan ă,ș ț
 Corelarea cu diverse angajamente asumate prin contractele de finan are i de împrumut,ț ș
 Alte aspecte care impun revizuirea contractului de delegare.

 Adresa APAVITAL S.A. nr.  56776/10.11.2020 privind solicitarea de demarare a procedurii  de
aprobare a revizuirii i consolidării Contractului de delegare.ș

Propun spre aprobare proiectul  de hotărâre privind revizuirea i consolidarea Contractului  deș
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i canalizare nr. 48/2009ș .  

VICEPRIMAR,
ARCANA MARCEL
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