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ROMÂNIA 

                              JUDEŢUL   Vâlcea 

                              UAT COMUNA  Frânceşti 

                                                          CUI 2541100  

E-mail:frincesti@vl.e-adm.ro 

 

 

 

PROIECT DE    HOTĂRÂREA 

  

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT COMUNA  

FRANCESTI       în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”APA Vâlcea”     în vederea exprimării votului cu privire la 

retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și la încheierea Actelor adiționale 

prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației, cu 

modificarile și completările ulterioare 

  

 

         Consiliul Local Frâncesti, întrunit în şedinţa  ordinara din data de ____2022, 

la care participă  un numar de  consilieri locali din numărul total de 15  consilieri 

locali în funcție; 

         Lucrările ședinței sunt conduse de domnul Nicolaescu Filimon, ales 

președinte de ședintă; 

         Având în vedere: 

  - Referatul de aprobare inregistrat sub numarul 12 776 din 06.12. 2022, privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului UAT COMUNA FRANCESTI       

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”     

în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Ionești din cadrul 

Asociației și la încheierea Actelor adiționale prin care se vor modifica și completa 

Actul Constitutiv și Statutul Asociației, cu modificarile și completările ulterioare; 

   - Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului local Francesti 

inregistrat sub numarul  12775 din 06.12. 2022; 

       - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

local francesti, inregistrate sub numarul ; 

-Raportul de avizare intocmit de catre secretarul general al comunei Francesti, 

inregistrat sun numarul __ din 16.12. 2022; 

       - adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” nr.408 din 

05.12.2022; 
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       - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ionești nr.20 din 29.06.2022, privind 

retragerea Comunei Ionești, județul Vâlcea din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”APA Vâlcea”; 

        În conformitate cu prevederile: 

  -art.16 alin.(2) lit.h) și j), art.21 alin.(1) și art.32 alin.(1) și (2) din Statutul 

Asociației, cu modificările și completările ulterioare;  

  -art.10 alin.(51) și (11) și art.28 alin.(2) lit.b) și alin.(21) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  -art.35 alin.(3), (4), (6) și (8) și art.36 alin.(6) din Legea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un 

număr de __ voturi “pentru”, Consiliul local Frâncesti , adoptă următoarea:                                              

                                                     HOTĂRÂRE 

  

 Art.1 Se acordă mandat special  domnului Paraschiv Daniel Florin 

reprezentantul UAT Comuna Frâncesti, în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să aprobe  în numele și pe seama 

Comunei Frâncesti : 

            1.1 - retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”APA Vâlcea”; 

            1.2  -încheierea Actelor adiționale prin care Actul Constitutiv și Statutul 

Asociației, cu modificările și completările ulterioare, se vor modifica și completa 

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

   Art.2 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 

Vâlcea” să semneze, prin reprezentantul său legal - Președintele Asociației, în 

numele şi pe seama Comunei Frâncesti,  Actul adițional la Actul Constitutiv și 

Actul adițional la Statutul Asociației .  

 

 Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată: ............și ADI ”APA Vâlcea”. 

 

 

                                                                    Frâncesti : 6.12. 2022 

 

   Initiator proiect,                                           Avizat pentru legalitate, 

     PRIMAR                                                      Secretar general UAT 

DANIEL FLORIN PARASCHIV                  ELENA GABRIELA LAZĂR 
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PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

    JUDETUL VALCEA 

NR. 12775  din  06.12.2022 

 

 

 

 

                             RAPORT DE SPECIALITATE 

     

           Urmare adresei nr.  408 din 05.12. 2022 comunicata de catre Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valcea,, prin care se arată ca  , Consiliul local  

Ionesti si-a manifestat intentia de a se retrage din Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa Valcea, in acest sens  a adoptat HCL nr. 20 din 29.06.2022 

privind retragerea Comunei Ionesti, judetul Valcea din Asociatie. 

   Potrivit art.21 alin. (1) din Statutul  Asociatiei, cu modificarile si completarile 

ulterioare , hotararile Adunarii Generale a Asocieatiei privind aprobarea retragerii 

unor membri, nu pot fi votate de reprezentatii asociatiilor in Adunarea Ganerală 

decat in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil prin hotarare a 

autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant  este. 

   Asa cu rezulta din adresa nr. 408 din 05.12. 2022 comunicata de Asociatia de 

Dezvoltare,   Comuna  Ionesti nu a delegat gestiunea serviciilor publice de 

alimentare cu apă si de canalizare operatorului  regional APAVIL SA, si nu este 

inclusă in ,, Lista cu investitii prioritare,, din cadrul Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată in judetul Vâlcea. 

    Totodată  din partea Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitară Apa Vâlcea, se 

transmit unele propuneri de modificare și completare a Actului Constitutiv și a 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 

      I. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociației, cu modificările și    

completările ulterioare, după cum urmează: 

 

   1.La Capitolul I – ”Membrii  ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

“APA VÂLCEA” - se elimină poziția 34, referitoare la Comuna Ionești și se renumerotează  

pozițiile referitoare la asociați. 

   2.La Capitolul V - Voința de asociere/scopul Asociației, alineatul (2) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

”(2) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea directă, care se va realiza în baza 

unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct, în conformitate cu dispozițiile art.28 

alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare, operatorului 

regional -Societatea APAVIL S.A., astfel cum acesta este definit de art.2 lit.h) din Legea 
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nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut 

integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației. ”                      

           - art.28 alin.(2) litera b) și alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

       ll. Modificarea și completarea Statutului Asociației, cu modificările și completările 

ulterioare, după cum urmează: 

 

 1.La paragraful "Asociații" - se elimină poziția 34, referitoare la Comuna Ionești și se 

renumerotează pozițiile referitoare la asociați. 

2.La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea directă, care se va realiza în baza 

unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct, în conformitate cu dispozițiile art.28 

alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare, operatorului 

regional -Societatea APAVIL S.A., astfel cum acesta este definit de art.2 lit.h) din Legea 

nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut 

integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației (denumit în continuare 

Operatorul).” 

       - art.28 alin.(2) litera b) și alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

3.La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), care va avea 

următorul cuprins: 

”(21) Unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociației care au delegat împreună 

gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare către același operator regional, 

respectiv către Apavil S.A., se pot retrage din Asociaţie înainte de data expirării contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorităţii celorlalte unităţi 

administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 

acestora, precum şi cu acordul scris al entităţilor finanţatoare, în situaţia în care beneficiază 

de proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, şi numai după plata despăgubirilor 

prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciilor și/sau în Statutul Asociaţiei .”              

   - art.10 alin.(11) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

     

      4.La articolul 16, la alineatul (3): 

     4.1.    litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

    ”d) să aprobe și să actualizeze ori de câte ori este necesar strategia tarifară, în cazul în 

care proiectele de investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se dezvoltă 

prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 

nerambursabile sau, după caz, să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi 

tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează 
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prin intermediul unei infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de 

finanţare decât cele asigurate integal sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 

nerambursabile;”  

    - art.35 alin.(3) și (8) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

4.2.  după litera f), se introduc două noi litere, literele g) și h) care vor avea următorul 

cuprins: 

        ”g) aprobarea cotei de pierderi de apă, justificate de starea tehnică a sistemelor de 

alimentare cu apă, pe baza bilanțului apei; ”       

             - art.36 alin.(6) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările 

ulterioare; 

        ”h) orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa; Adunarea generală va exercita 

noi atribuții ori de câte ori survin modificări legislative, fără a fi obligatorie modificarea 

prezentului Statut.” 

 

  5.  La articolul 17, la alineatul (2), litera c) - Politica tarifară, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

    ”c) Politica tarifară 

    Strategia tarifară prin aplicarea căreia se finanțează Serviciul în cazul în care proiectele de 

investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice 

asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile se 

elaborează de către Asociație pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de 

câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a Asociaţiei, în baza 

mandatului special primit de la toate unităţile administrativ-teritoriale membre în care 

operatorul regional Apavil S.A. prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura 

de apă, realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 

nerambursabile.                         

   - art.35 alin.(3) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

             Stabilirea nivelului preţului/tarifului unic este aprobată, cu avizul A.N.R.S.C., prin 

hotărâre a Adunării generale a Asociaţiei, cu respectarea mandatului încredinţat, în 

condițiile legii, de către unitățile administrativ-teritoriale. După stabilire, ajustările 

ulterioare ale preţului/tarifului unic se aprobă de către A.N.R.S.C. în conformitate cu 

strategia de tarifare şi cu formulele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii şi/sau în 

contractele de cofinanţare, anexe la contractul de delegare.    - art.35 alin.(4) din Legea 

nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

        Fundamentarea preţurilor şi a tarifelor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

se face de către Operator, astfel încât structura şi nivelul acestora: 

a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului; 
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b) să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a Serviciului, protecţia şi conservarea 

mediului, precum şi sănătatea populaţiei; 

c) să descurajeze consumul excesiv şi să încurajeze investiţiile de capital; 

d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a Operatorului; 

e) să garanteze continuitatea Serviciului.                                                                                                                                                                   

      - art.35 alin.(6) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

 

          Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi a tarifelor pentru serviciile de 

alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei 

infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele asigurate 

de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, se aprobă prin hotărâre a Adunării 

generale a Asociației (cu respectarea mandatului încredinţat în condițiile legii, de către 

unitățile administrativ-teritoriale membre), în baza avizului de specialitate eliberat de 

A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe: 

a) asigurarea furnizării/prestării Serviciului la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi de 

autorităţile administraţiei publice locale şi precizaţi în contractul de delegare a gestiunii 

Serviciului; 

b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul 

furnizat/prestat şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile 

contractante; 

c) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii aferente 

Serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-

teritoriale.                            

    - art.35 alin.(8) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

 

  6. La articolul 20, la alineatul (3) - teza l se completează și va avea următorul cuprins:  

  

   ”(3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art.16 alin.(2), lit.a)-h) și j)-l) și art.16 alin.(3) lit.a), c) d) f), g) și h) 

se iau în prezența a 2/3 din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților 

prezenți.”     

            - se completează cu literele g) și h) care au fost introduse la art.16 alin.(3); 

 

     7.  La articolul 21: 

7.1. alineatul (1) se completează, după cum urmează: 

 

”(1) Hotărârile Adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.16 alin.(2) 

lit.i)-j) și art.16 alin.(3) lit.a), c), d), f) și g) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în 

Adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în 

prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 

  - se completează cu litera g) care a fost introdusă la art.16 alin.(3); 
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7.2. după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11) care va avea următorul 

cuprins:  

 

     ”(11)  În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu 

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

termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoriale 

au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor.” 

       - art.10 alin.(51) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

     Fata de cele prezentate vă  propun initierea unui proiect de hotarare privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului UAT COMUNA FRANCESTI    în Adunarea Generală 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”     în vederea exprimării votului cu 

privire la retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și la încheierea Actelor adiționale 

prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației, cu modificarile 

și completările ulterioare. 

                                

                                                          INTOCMIT, 

                                                 CONSILIER JURIDIC 

                                 CALUGĂRITOIU IOANA CATALINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

     JUDETUL VALCEA 

NR. 12776   din 06.12. 2022 

 

 

 

                                      REFERAT DE APROBARE 

 

        asupra proiectului de hotarare privind  acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT COMUNA  FRANCESTI       în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”     în vederea exprimării 

votului cu privire la  retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și la 

încheierea Actelor adiționale prin care se vor modifica și completa Actul 

Constitutiv și Statutul Asociației, cu modificarile și completările ulterioare 

 

 

         Avand in vedere Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub 

numarul 12775 din 06.12. 2022  cu privire la initierea unui proiect de hotarare 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT COMUNA  

FRANCESTI       în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”APA Vâlcea”     în vederea exprimării votului cu privire la 

retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și la încheierea Actelor adiționale 

prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației, cu 

modificarile și completările ulterioare, proiect initiat    ca urmare adresei nr.  408 

din 05.12. 2022 comunicata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Apa Valcea,, prin care se arată ca  , Consiliul local  Ionesti si-a manifestat intentia 

de a se retrage din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Valcea, in acest 

sens  a adoptat HCL nr. 20 din 29.06.2022 privind retragerea Comunei Ionesti, 

judetul Valcea din Asociatie. 

     Potrivit art.21 alin. (1) din Statutul  Asociatiei, cu modificarile si completarile 

ulterioare , hotararile Adunarii Generale a Asocieatiei privind aprobarea retragerii 

unor membri, nu pot fi votate de reprezentatii asociatiilor in Adunarea Ganerală 

decat in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil prin hotarare a 

autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant  este. 

   Asa cu rezulta din adresa nr. 408 din 05.12. 2022 comunicata de Asociatia de 

Dezvoltare,   Comuna  Ionesti nu a delegat gestiunea serviciilor publice de 

alimentare cu apă si de canalizare operatorului  regional APAVIL SA, si nu este 

inclusă in ,, Lista cu investitii prioritare,, din cadrul Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată in judetul Vâlcea. 

    Totodată  din partea Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitară Apa Vâlcea, se 

transmit unele propuneri de modificare și completare a Actului Constitutiv și a 
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Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu modificările și 

completările ulterioare: 

      I. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociației, cu modificările și    

completările ulterioare, după cum urmează: 

 

   1.La Capitolul I – ”Membrii  ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

“APA VÂLCEA” - se elimină poziția 34, referitoare la Comuna Ionești și se renumerotează  

pozițiile referitoare la asociați. 

   2.La Capitolul V - Voința de asociere/scopul Asociației, alineatul (2) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

”(2) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea directă, care se va realiza în baza 

unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct, în conformitate cu dispozițiile art.28 

alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare, operatorului 

regional -Societatea APAVIL S.A., astfel cum acesta este definit de art.2 lit.h) din Legea 

nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut 

integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației. ”                      

           - art.28 alin.(2) litera b) și alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

       ll. Modificarea și completarea Statutului Asociației, cu modificările și completările 

ulterioare, după cum urmează: 

 

  1.La paragraful "Asociații" - se elimină poziția 34, referitoare la Comuna Ionești și se 

renumerotează pozițiile referitoare la asociați. 

  2.La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea directă, care se va realiza în baza 

unui contract de delegare a gestiunii atribuit direct, în conformitate cu dispozițiile art.28 

alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare, operatorului 

regional -Societatea APAVIL S.A., astfel cum acesta este definit de art.2 lit.h) din Legea 

nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut 

integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației (denumit în continuare 

Operatorul).” 

       - art.28 alin.(2) litera b) și alin.(21) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și 

completările ulterioare; 

     

3.La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), care va avea 

următorul cuprins: 

”(21) Unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociației care au delegat împreună 

gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare către același operator regional, 
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respectiv către Apavil S.A., se pot retrage din Asociaţie înainte de data expirării contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorităţii celorlalte unităţi 

administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 

acestora, precum şi cu acordul scris al entităţilor finanţatoare, în situaţia în care beneficiază 

de proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, şi numai după plata despăgubirilor 

prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciilor și/sau în Statutul Asociaţiei .”              

   - art.10 alin.(11) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

     

      4.La articolul 16, la alineatul (3): 

     4.1.    litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

    ”d) să aprobe și să actualizeze ori de câte ori este necesar strategia tarifară, în cazul în 

care proiectele de investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se dezvoltă 

prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 

nerambursabile sau, după caz, să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi 

tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează 

prin intermediul unei infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de 

finanţare decât cele asigurate integal sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 

nerambursabile;”  

    - art.35 alin.(3) și (8) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

4.3.  după litera f), se introduc două noi litere, literele g) și h) care vor avea următorul 

cuprins: 

        ”g) aprobarea cotei de pierderi de apă, justificate de starea tehnică a sistemelor de 

alimentare cu apă, pe baza bilanțului apei; ”       

             - art.36 alin.(6) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările 

ulterioare; 

        ”h) orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa; Adunarea generală va exercita 

noi atribuții ori de câte ori survin modificări legislative, fără a fi obligatorie modificarea 

prezentului Statut.” 

 

  5.  La articolul 17, la alineatul (2), litera c) - Politica tarifară, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

    ”c) Politica tarifară 

    Strategia tarifară prin aplicarea căreia se finanțează Serviciul în cazul în care proiectele de 

investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice 

asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile se 

elaborează de către Asociație pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de 

câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a Asociaţiei, în baza 

mandatului special primit de la toate unităţile administrativ-teritoriale membre în care 

operatorul regional Apavil S.A. prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura 
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de apă, realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 

nerambursabile.                         

   - art.35 alin.(3) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

             Stabilirea nivelului preţului/tarifului unic este aprobată, cu avizul A.N.R.S.C., prin 

hotărâre a Adunării generale a Asociaţiei, cu respectarea mandatului încredinţat, în 

condițiile legii, de către unitățile administrativ-teritoriale. După stabilire, ajustările 

ulterioare ale preţului/tarifului unic se aprobă de către A.N.R.S.C. în conformitate cu 

strategia de tarifare şi cu formulele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii şi/sau în 

contractele de cofinanţare, anexe la contractul de delegare.    - art.35 alin.(4) din Legea 

nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

 

        Fundamentarea preţurilor şi a tarifelor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

se face de către Operator, astfel încât structura şi nivelul acestora: 

a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului; 

b) să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a Serviciului, protecţia şi conservarea 

mediului, precum şi sănătatea populaţiei; 

c) să descurajeze consumul excesiv şi să încurajeze investiţiile de capital; 

d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a Operatorului; 

e) să garanteze continuitatea Serviciului.                                                                                                                                                                   

      - art.35 alin.(6) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

 

      Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi a tarifelor pentru serviciile de 

alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei 

infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele asigurate 

de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, se aprobă prin hotărâre a Adunării 

generale a Asociației (cu respectarea mandatului încredinţat în condițiile legii, de către 

unitățile administrativ-teritoriale membre), în baza avizului de specialitate eliberat de 

A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe: 

a) asigurarea furnizării/prestării Serviciului la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi de 

autorităţile administraţiei publice locale şi precizaţi în contractul de delegare a gestiunii 

Serviciului; 

b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul 

furnizat/prestat şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile 

contractante; 

c) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii aferente 

Serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-

teritoriale.                            

    - art.35 alin.(8) din Legea nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

 

  6. La articolul 20, la alineatul (3) - teza l se completează și va avea următorul cuprins:  
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   ”(3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art.16 alin.(2), lit.a)-h) și j)-l) și art.16 alin.(3) lit.a), c) d) f), g) și h) 

se iau în prezența a 2/3 din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților 

prezenți.”     

            - se completează cu literele g) și h) care au fost introduse la art.16 alin.(3); 

 

     7.  La articolul 21: 

7.3. alineatul (1) se completează, după cum urmează: 

”(1) Hotărârile Adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.16 alin.(2) 

lit.i)-j) și art.16 alin.(3) lit.a), c), d), f) și g) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în 

Adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în 

prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. 

  - se completează cu litera g) care a fost introdusă la art.16 alin.(3); 

7.4. după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11) care va avea următorul 

cuprins:  

     ”(11)  În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu 

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

termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoriale 

au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor.” 

       - art.10 alin.(51) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare; 

    Fata de cele prezentate va propun analizarea si avizarea proiectului de hotarare si 

a anexei la acesta in forma prezentată. 

 

 

 

                                                       PRIMAR, 

                                     DANIEL FLORIN PARASCHIV 

 

 


