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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Delegare
Adunarea Generală a Asociaţilor, întrunită în şedinţa de lucru din data de
31.05.2017, având în vedere:
 O.G.26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea 246/2005, cu
modificările și completările ulterioare;
 Statutul Asociației;
 Procesul verbal A.G.A. al A.D.I. ECOAQUA nr. 10 din 31.05.2017;
 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu
modificările și completările ulterioare;
 Avizul A.N.R.S.C. nr. 502785 / 29.03.2017
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Actul Adițional nr. 6 la Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2476 / 29.10.2007, potrivit
anexei.
Art. 2: Se împuternicește președintele asociației să semneze actul adițional.
Art. 3: Aparatul tehnic al Asociației ECOAQUA va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4: Secretariatul va comunica membrilor prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE
A.D.I. ECOAQUA
Valentin Deculescu
Nr. 14
Adoptată la Călăraşi
Azi 31.05.2017
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ACT ADIŢIONAL nr. 6
La CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE NR. 2476/29.10.2007

PĂRŢILE CONTRACTANTE:
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ ECOAQUA”, cu sediul în Călăraşi,
str. Progresul, nr. 27, bloc. BBB, et.2, Judeţul Călăraşi, înscrisă în Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Călăraşi cu nr. 2704/1713/A2003, reprezentată de
dl. Deculescu Valentin, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei,
În numele şi pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre, în
calitate de „Autoritate Delegantă”,
şi
Societatea ECOAQUA SA Călăraşi, codul unic de înregistrare 16730672,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, cu
numarul J51/393/01.09.2004, cu sediul principal în Municipiul Călăraşi, str. Progresului,
bl. BBB, et. 3, judeţul Călăraşi, reprezentată de ing. Neagu Cezar Paul, având funcţia
de Director General,
În calitate de „Operator”
De comun acord stabilesc modificarea şi completarea Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2476/29.10.2007,
astfel:
Art. 1: Prevederile referitoare la „PĂRŢILE CONTRACTANTE” din Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se
completează și vor avea următorul conținut:
„PĂRŢILE CONTRACTANTE
între
Asociaţia „ ECOAQUA ” ( Asociaţia), cu sediul în Călăraşi, str. Progresul, Bloc
BBB, etaj 3, Judeţul Călăraşi, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa
judecătoriei Călăraşi cu nr. 2704/1713/A2003, reprezentată de dl. Deculescu Valentin,
în calitate de Preşedinte al Asociaţiei,
în numele şi pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre:
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Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, în baza Hotărârii Consiliului Local Călăraşi nr.
262/24.10.2007.
Municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, în baza Hotărârii Consiliului Local Olteniţa nr.
162/24.10.2007.
Oraşul Lehliu–Gară, judeţul Călăraşi, în baza Hotărârii Consiliului Local Lehliu-Gară
nr. 72/23.10.2007.
Oraşul Budeşti, judeţul Călăraşi, în baza Hotărârii Consiliului Local Budeşti nr.
68/24.10.2007.
Oraşul Fundulea, judeţul Călăraşi, în baza Hotărârii Consiliului Local Fundulea nr.
40/23.10.2007.
Municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa, în baza Hotărârii Consiliului Local Urziceni nr.
84/25.10.2007.
Comuna Dorobanțu, județul Călărași în baza Hotărârii Consiliului Local Dorobanțu nr.
46/27.11.2014
Comuna Dor Mărunt, județul Călărași în baza Hotărârii Consiliului Local Dor Mărunt nr.
37/30.04.2015
Comuna Lehliu Sat, județul Călărași în baza Hotărârii Consiliului Local Lehliu Sat nr.
20/03.12.2014
Comuna Șoldanu, județul Călărași în baza Hotărârii Consiliului Local Șoldanu nr.
31/12.05.2015
Comuna Crivăt, județul Călărași în baza Hotărârii Consiliului Local Crivăt
nr. 20/31.03.2015
Comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași în baza Hotărârii Consiliului Local
Nicolae Bălcescu nr. 14/05.06.2015
Comuna Spanțov, județul Călărași în baza Hotărârii Consiliului Local
Spanțov nr. 20/30.04.2015
Aceste unităţi administrativ – teritoriale fiind denumite împreună în continuare
„Autoritatea Delegantă”,
și
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Societatea Comercială ECOAQUA SA Călăraşi, codul unic de înregistrare
16730672, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi,
cu numărul J51/393/01.09.2004, cu sediul principal în Municipiul Călăraşi, str.
Progresului bl.BBB, et.3, judeţul Călăraşi, reprezentată de ing. Neagu Cezar Paul,
având funcţia de Director General, denumită în continuare „Operatorul”,
numite împreună "Părţile" şi separat " Partea" ”
Art.2: La articolul 1 din Dispoziții Generale, următoarele definiții se modifică
astfel:
„Instalaţii Interioare de Apă Potabilă” va fi înlocuită cu și va avea următorul conținut:
„Instalaţii Interioare de Apă” înseamnă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea
sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de branşament,
în sensul de curgere a apei, sau, dacă branşamentul nu este contorizat, după punctul
de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei, şi care
asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la
instalaţiile de utilizare.
„Perimetrul de Distribuţie a Apei” se modifică și va avea următorul conținut:
„Perimetrul de Distribuţie a Apei” înseamnă limita reţelei / reţelelor publice de
alimentare cu apă a(le) fiecărei Zone Urbane şi, prin extrapolare, toate suprafeţele
incluse în această limită a reţelei /reţelelor conform art. 4 din Dispoziţiile Speciale –
Partea de Apă. Acesta se va întinde pe cel puţin 100 metri în orice direcţie, măsuraţi de
la orice punct al reţelei publice de alimentare cu apă.
Art. 3: Articolul 4 alineatul 1 din Dispoziții Generale se modifică și va avea
următorul conținut:
Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusivă a serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg
teritoriul definit de Aria Delegării, pe
durata prevăzută la art. 48 de mai jos.
Prin alimentare cu apă se înțelege atât apa potabilă cât și apa industrială. Apa
industrială se furnizează doar în sistemele ce au fost construite pentru a servi furnizării
de apă potabilă, dar care, din diferite motive tehnice nu pot furniza apa la calitatea
prevăzută de reglementările în vigoare pentru apa potabilă (lipsa unor stații
corespunzătoare de tratare a apei, apariția unor defecțiuni majore a stațiilor de tratare
ce nu pot fi remediate într-un timp acceptabil, schimbarea sursei de apă fără
modificarea adecvată a instalațiilor și echipamentelor din cadrul stației de tratare etc.).
Nu se va furniza apă industrială în sistemele ce au dotările necesare furnizării apei
potabile.
Prevederile prezentului contract referitoare la apa potabilă se aplică în mod
corespunzător și apei industriale, mai puțin aspectele legate de calitatea apei.
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Art. 4: Articolul 5 din Dispoziții Generale - Serviciile - se modifică și va avea
următorul conținut:
Servicii concesionate în exclusivitate:
Operatorul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare
cu apă şi de canalizare pe Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii delegante.
Serviciile în exclusivitate cuprind:
- Producţia, transportul şi alimentarea cu apă potabilă sau apă industrială
- Colectarea, transportul şi tratarea apelor uzate în Aria Delegării
- Lucrări de extindere şi reabilitare în Perimetrul de Distribuţie a Apei şi în
Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate.
Operatorul regional poate sub-delega, prin proceduri reglementate de legislația
în vigoare, parte a serviciului de operare către alte companii dacă raţiuni de eficientizare
a costurilor impun acest lucru (de ex. operarea unei staţii de epurare cu un proces
tehnologic complex pentru care operatorul nu deţine expertiza necesară).
Art. 5: La articolul 7 din Dispoziții Generale se modifică alineatul 2 punctele 1.a)
și 2 a) și va avea următorul conținut:
1. Terenurile puse la dispoziţia Operatorului sau cumpărate de Operator sunt
compuse din:
a) terenuri aflate în proprietatea Autorităţii delegante, care aparţin domeniului
public şi pe care se află construcţiile şi instalaţiile/reţelele aferente serviciilor publice de
alimentare cu apă potabilă, sau industrială, acolo unde este cazul şi de canalizare.
2. Instalaţiile şi construcţiile puse la dispoziţia Operatorului sau realizate şi
finanţate de Operator sunt compuse din:
a) pentru producţia şi distribuţia de apă: puţuri, conducte de transport, staţii de
tratare, rezervoare, staţii de pompare şi sisteme de distribuţie, contoare, precum şi toate
celelalte echipamente şi instalaţii asociate;
Art. 6: La articolul 18 din Dispoziții Generale se modifică litera a) și va avea
următorul conținut:
a) să furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu şi constant Serviciile de
alimentare cu apă şi de canalizare;
Art. 7: Articolul 19 din Dispoziții Generale se modifică și va avea următorul
conținut:
Operatorul se obligă să încheie un contract de branşare/racordare şi utilizare a
serviciilor şi în urma acestuia să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi de canalizare
la cererea oricărui proprietar sau chiriaş din clădirile amplasate în interiorul Perimetrelor
de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate, dacă aceştia îndeplinesc condiţiile
stabilite în art. 46 - 50 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.
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Art. 8: Articolul 29 din Dispoziții Generale se modifică și va avea următorul
conținut:
1. În ceea ce priveşte serviciul public de alimentare cu apă, Operatorul deţine
toate autorizaţiile necesare pentru aprovizionarea sa cu apă brută.
2. Operatorul se angajează să menţină, să gestioneze şi să exploateze
potenţialul resurselor naturale, menţionate la punctul 1 de mai sus, pentru producţia de
apă, prin implementarea unui plan de management corespunzător, elaborat împreună
cu Autoritatea delegantă.
3. Operatorul şi autorităţile competente stabilesc de comun acord perimetrele
reglementare de protecţie a instalaţiilor de apă ce vor fi folosite pentru alimentarea cu
apă şi pentru canalizare. În cadrul perimetrului Operatorul răspunde de întreţinerea şi
consolidarea interdicţiilor de acces. În afara perimetrelor, întreţinerea bazinelor de apă,
a malurilor râurilor şi a lagunelor rămâne responsabilitatea autorităţilor publice de
specialitate şi/sau a Autorităţii delegante.
Art. 9: La articolul 34 din Dispoziții Generale se modifică alineatul 1 și va avea
următorul conținut:
1. Operatorul este autorizat sa furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu
apă potabilă sau apă industrială şi de canalizare, în condiţiile stipulate în titlul III al
Dispoziţiilor Speciale – Partea Comună,
Art. 10: La articolul 44 din Dispoziții Generale se modifică alineatul 4 și va avea
următorul conținut:
4. Raportul tehnic priveşte separat, pe de o parte alimentarea cu apă potabilă
sau industrială şi canalizarea, iar pe de altă parte fiecare grup de Zone Urbane din Aria
Delegării.
Acest raport va cuprinde următoarele elemente, cu detalii despre evoluţia
lor în ultimele patru exerciţii financiare:
- numărul de Utilizatori;
- volumele facturate;
- numărul de Branşamente şi Racorduri cu contor şi fără contor realizate în
cursul exerciţiului financiar, pentru fiecare tip şi diametru, pentru apă şi canalizare
precum şi investiţiile în legătură cu Branşamentele şi Racordurile noi, conform
prevederilor art. 40.2 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună;
- lungimea reţelelor;
- rezultatul tehnic în ceea ce priveşte producţia şi diferitele modalităţi de transport
şi alimentare, cu precizarea obiectivelor de îmbunătăţiri stabilite pentru următorul
exerciţiu financiar şi a rezultatelor pentru anul precedent;
- statisticile privind întreruperile în furnizarea serviciului şi timpul de aşteptare;
- rata Indicatorilor de Performanţă estimată la sfârşitul exerciţiului financiar,
conform prevederilor art. 39.2 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.
Art. 11: La articolul 1 din Dispoziții Speciale Partea Comună se modifică
alineatul 1.1. și va avea următorul conținut:
1.1. Operatorul este obligat să implementeze toate prevederile necesare pentru a
asigura o furnizare continuă şi constantă a Serviciilor.
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În acest scop, Operatorul se angajează să satisfacă din punct de vedere
cantitativ şi calitativ cererea Utilizatorilor de servicii de alimentare cu apă şi de
canalizare, în limita posibilităţilor tehnice.
Art. 12: La articolul 3 din Dispoziții Speciale Partea Comună se modifică
alineatul 3.1. și va avea următorul conținut:
3.1. Operatorul este obligat să trateze cu strictă egalitate Utilizatorii, mai ales în
ceea ce priveşte condiţiile de furnizare şi de preţ pentru apă, şi canalizare, în funcţie de
caracteristicile ofertei Operatorului şi ale nevoilor Utilizatorilor, aceste nevoi fiind definite
de caracteristicile furnizării Serviciilor.
Art. 13: La articolul 10 din Dispoziții Speciale Partea Comună se modifică
alineatul 10.3. și va avea următorul conținut:
Un Utilizator nou poate fi branşat/racordat la o prelungire finanţată deja de unul
sau mai mulţi Utilizatori doar dacă, în prealabil, rambursează acestor Utilizatori o sumă
proporţională cu debitul de apă sau de apă uzată pe care contractează să o utilizeze,
conform cotei-părţi utilizate din echipamente şi instalaţii. Calculul acestei sume trebuie
să ţină cont de suma totală a cheltuielilor pentru prima branşare/racordare, care au fost
suportate de Utilizatorii antemenţionaţi, din care se scade o şaizecime (1/60) pentru
fiecare lună scursă de la data punerii în funcţiune a prelungirii.
Art. 14: La articolul 16 din Dispoziții Speciale Partea Comună se modifică
alineatul 16.1. litera c) și va avea următorul conținut:
a) să instaleze conducte subterane permanente pentru apă şi canalizare sau
suporturi pentru conducte aeriene pe terenuri private fără construcţii care nu sunt
îngrădite cu pereţi sau alte îngrădiri echivalente;
Art. 15: La articolul 23 din Dispoziții Speciale Partea Comună se modifică
alineatul 23.1. și va avea următorul conținut:
23.1 Operatorul este obligat să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu
apă şi de canalizare, practicând preţuri şi tarife aprobate conform prevederilor legal
aplicabile. La fundamentarea preţurilor şi tarifelor se va lua în considerare şi o cotă de
dezvoltare stabilită conform prevederilor legale aplicabile.
De asemenea, în cazul unui consum industrial cu cerinţe speciale în termeni de
volum şi caracteristici ale nevoilor sale, precum și în situațiile în care furnizarea de apă
în parametrii de potabilitate nu este posibilă din cauze neimputabile furnizorului (lipsa
condițiilor tehnice pentru tratare), Operatorului îi este permis să stabilească un preţ sau
tarif specific pe baza costurilor reale de furnizare şi urmărind principiile generale ale
serviciului public, îndeosebi egalitatea de tratament a Utilizatorilor.
Art. 16: La articolul 42 din Dispoziții Speciale Partea Comună se modifică
alineatul 42.1. și va avea următorul conținut:
42.1 Regulamentele Serviciilor reunesc norme administrative, tehnice şi juridice
privind alimentarea cu apă şi canalizarea, astfel cum sunt reglementate în linii generale
de Dispoziţiile Generale din Contractul de Delegare şi Dispoziţiile Speciale, şi care au
legătură cu relaţiile dintre Operator şi Utilizatori.
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Art. 17: La articolul 46 din Dispoziții Speciale Partea Comună se modifică
alineatul 46.6. și va avea următorul conținut:
46.6 Cu respectarea prevederilor articolului 46.7 de mai jos, Operatorul se
angajează să asigure furnizarea apei şi canalizării:
a) Dacă există un Branşament/Racord, în termenul maxim prevăzut în anexa 4 la
Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi în anexa 4 la Dispoziţiile Speciale – Partea de
Canalizare
b) Dacă trebuie realizat un nou Branşament/Racord, în termenul maxim prevăzut
în anexa 4 la Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă şi în anexa 4 la Dispoziţiile Speciale
– Partea de Canalizare, care curge de la una dintre următoarele date:
- plata taxelor de branşare/racordare,
- dacă este cazul, executarea Lucrărilor de Extindere sau de Consolidare
(Reabilitare).
În sensul Contractului de Delegarea, un Branşament/Racord nou înseamnă un
branşament/racord realizat pentru prima dată într-un anumit amplasament.
Art. 18: La articolul 47 din Dispoziții Speciale Partea Comună se modifică
alinetele 47.5. și 47.8, care vor avea următorul conținut:
47.5 Contractul de branşare/racordare şi utilizare de servicii trebuie să indice
nivelurile de preţuri şi tarife pentru toate pragurile de consum care pot fi aplicate şi
metoda de calcul şi de facturare a cantităţilor de apă potabilă (sau industrială dacă apă
furnizată nu poate atinge standardele de potabilitate) şi uzată.
47.8 Operatorul va factura Utilizatorii pentru :
1) serviciile de alimentare cu apă potabilă, sau apa industriala, acolo unde este
cazul, şi de canalizare, conform preţurilor şi tarifelor aplicabile,
2) serviciile furnizate de Operator Utilizatorilor, conform preţurilor şi tarifelor
aplicabile.
Perioada de facturare este stabilită de Operator, cu aprobarea Autorităţii
delegante.
Art. 19: La articolul 48 din Dispoziții Speciale Partea Comună se modifică
alinetele 48.2. și 48.4, care vor avea următorul conținut:
48.2. Operatorului i se permite de către Autoritatea delegantă să suspende
furnizarea apei oricărui Utilizator care nu şi-a achitat facturile, la termenele şi în
condiţiile prevăzute de articolul 43.
48.4. Orice contract prin care se convine asupra vânzării de apă de către
Utilizator uneia sau mai multor persoane care au calitatea de terţi faţă de contractul de
branşare/racordare şi utilizare de servicii, indiferent de motiv sau modalitate, este
interzis, cu excepţia cazului în care există autorizaţia prealabilă scrisă din partea
Operatorului. Această interdicţie este prevăzută de Regulamentul Serviciului
Concesionat, care stabileşte de asemenea şi sancţiunile pe care Operatorul i le poate
aplica celui care încalcă interdicţia.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885
Tel/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Art. 20: La articolul 49 din Dispoziții Speciale Partea Comună se modifică
alineatul 49.2. și va avea următorul conținut:
49.2. În caz de neplată a facturilor la termen, conform protocolului prevăzut în
articolul 49.1 de mai sus sau în lipsa acestor dispoziţii în condiţiile contractului de
branşare/racordare şi utilizare de servicii, Operatorul este îndreptăţit să suspende
furnizarea apei potabile sau industriale respectivelor compartimente sau autorităţii
administrative aflate în culpă.
Art. 21: Articolul 1 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică și va avea
următorul conținut:
Prezentele Dispoziţii Speciale – Partea de Apă prevăd condiţiile pentru aplicarea
Contractului de delegare în ceea ce priveşte Serviciile de alimentare cu apă potabilă,
sau industrială, acolo unde este cazul.
Art. 22: Articolul 2 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică și va avea
următorul conținut:
„Apa Potabilă” înseamnă apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate
prevăzuţi de legislaţia în vigoare.
„Apa Industrială” înseamnă apa care nu indeplineste indicatorii de potabilitate
prevăzuți în legislația în vigoare și care pentru a fi adusă la parametrii de potabilitate se
impun intervenții majore în procesul de tratare a apei. Toate trimiterile prezentului
contract la sintagma „apă potabilă” se vor aplica și pentru „apă industrială” în mod
similar, pentru sistemele care nu asigură condițiile tehnice pentru potabilitate.
„Branşament” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de
delegare.
„Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi
Utilizator” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de delegare.
„Sistemul de Contorizare şi de Control” – desemnează instalaţiile constituite din
contoare, accesoriile acestora şi dispozitivele aflate în legătură cu ele.
Art. 23: La articolul 4 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică alineatul
4.1. și va avea următorul conținut:
4.1. Perimetrul de Distribuţie a Apei desemnează limita reţelei(lor) de apă
potabilă sau apa industriala, acolo unde este cazul, a(le) fiecărei Zone Urbane şi, prin
extensie, toate suprafeţele incluse între aceste limite. Acesta se va întinde până la o
distanţă de cel puţin 100 (o sută) de metri calculaţi in orice direcţie de la oricare punct al
reţelei(lelor) de apă.
Art. 24: La articolul 5 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică titlul și
alineatul 5.1. care vor avea următorul conținut:
Articolul 5 – Definiţia reţelelor de apă
5.1 Sistemul public de alimentare cu apă cuprinde ansamblul construcţiilor şi
terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin
care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă sau industrială.
Sistemul public de alimentare cu apă cuprinde de regulă următoarele componente:
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a) captări;
b) aducţiuni;
c) staţii de tratare a apei brute;
d) staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;
e) rezervoare pentru înmagazinarea apei;
f) reţele de distribuţie;
g) branşamente până la punctul de delimitare;
Art. 25: La articolul 6 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică alineatele
6.1. și 6.2. care vor avea următorul conținut:
6.1 Reamplasările reţelelor de alimentare cu apă necesare atingerii unei cerinţe
legate de Serviciu din partea unei administraţii sau comunităţi sunt executate de
Operator pe cheltuiala solicitantului.
6.2 Reamplasările reţelelor de alimentare cu apă necesare atingerii unei cereri
legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt hotărâte şi executate de
Operator pe cheltuiala solicitantului.
Art. 26: La articolul 7 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică titlul și
alineatele 7.1. 7.2. și 7.6 care vor avea următorul conținut:
Articolul 7 – Protecţia instalaţiilor de apă potabilă și industrială
7.1 Operatorul va actualiza toate informaţiile tehnice privind instalaţiile de
alimentare cu apă şi lucrările aferente prevăzute în articolul 5 din Dispoziţiile Speciale –
Partea Comună.
7.2 Instalaţiile de producţie, transport şi alimentare cu apă sunt Bunuri Publice.
Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile şi protejate, conform prevederilor
legale, împotriva daunelor de orice natură.
7.6 Împreună cu Autoritatea delegantă, Operatorul va stabili, după necesităţi,
perimetre de protecţie împrejurul acestor instalaţii care fac parte din procesele de
producţie, transport şi alimentare cu apă potabilă sau industrială.
Art. 27: La articolul 8 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică titlul și
alineatele 8.1., 8.2., și 8.3. care vor avea următorul conținut:
Articolul 8 – Caracteristicile alimentării cu apă
8.1 Cantitatea
Operatorul se angajează să furnizeze întreaga cantitate de apă potabilă sau
industrială care să satisfacă nevoile de apă în sectorul public şi privat în acele localităţi
unde îi este concesionată alimentarea cu apă.
8.2 Presiunea
Presiunea minimă a apei în condiţii normale de funcţionare, cu excepţia situaţiilor
când sunt deschişi hidranţii de alimentare cu apă sau de incendiu, va fi de 1,5 barri la
punctul de alimentare situat în aval faţă de uzina secundară folosită de Operator.
În situaţiile în care la etaje diferite ale unei clădiri apa nu poate fi furnizată în
condiţii normale la presiunea minimă mai sus menţionată, o staţie de hidrofor
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individuală va fi instalată pe cheltuiala solicitantului, care devine proprietarul acesteia şi
îi va asigura întreţinerea, garanţiile şi funcţionarea.
Presiunea maximă a apei, în condiţii normale de funcţionare a Serviciului, va fi
de 3 barri la orice Punct de Alimentare.
Operatorul este responsabil pentru pagubele potenţiale ce ar rezulta din variaţiile
presiunii hidraulice peste limitele permise, dacă se poate dovedi legătura de cauzalitate
între deficienţele în alimentarea cu apă şi prejudiciu. În acest sens le revine Utilizatorilor
să ia precauţiile împotriva acestui fenomen prin instalarea de dispozitive
corespunzătoare de protecţie (cum ar fi aparate de reducere a presiunii; dispozitive
pentru prevenirea loviturilor provocate de forţa hidraulică şi aşa mai departe).
8.3 Calitatea apei
Apa furnizată trebuie să fie potabilă şi să respecte întotdeauna standardele
prevăzute de normele legale şi reglementare române în vigoare.
Prin excepție, atunci când, din motive tehnice obiective, operatorul nu poate
furniza apa la o calitate corespunzătoare apei potabile (inexistența instalațiilor de tratare
a apei, defecțiuni majore ale instalațiilor de tratare ce nu pot fi remediate într-un interval
de timp acceptabil etc.) poate furniza apă industrială până la momentul în care condițiile
tehnice permit furnizarea apei potabile. Până la îndeplinirea condițiilor tehnice necesare
furnizării apei potabile, operatorul va lua toate măsurile pentru tratarea apei, astfel încât
să furnizeze apa la calitatea cea mai bună pe care o permit mijloacele tehnice existente.
Ori de câte ori furnizează apă industrială, operatorul are obligația de a lua toate
măsurile ca utilizatorii să fie infoormați că apa nu este potabilă.
Răspunderea Operatorului în ceea ce priveşte calitatea apei este limitată la
nivelul Punctului de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi
Utilizator. Le revine Utilizatorilor sarcina să efectueze şi să întreţină Instalaţiile lor
Interioare astfel încât să nu se producă nici o degradare a calităţii apei.
Operatorul va monitoriza calitatea apei ori de câte ori este necesar şi va respecta
în acest sens prevederile emise de Autoritatea delegantă.
Operatorul este întotdeauna răspunzător pentru pagubele care ar rezulta din
calitatea redusă a apei potabile furnizate, având dreptul de regres împotriva
persoanelor răspunzătoare de eventuala poluare, dacă este cazul.
Art. 28: La articolul 10 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică alineatul
10.5. care va avea următorul conținut:
10.5. Operatorul poate, fără îndeplinirea vreunor formalităţi şi fără a limita dreptul
la acţiune în justiţie, să întrerupă alimentarea cu apă de îndată ce descoperă că a fost
adusă o modificare la aparatele şi accesoriile Sistemelor de Contorizare şi de Control
de care este responsabil Utilizatorul sau dacă Utilizatorul îi împiedică accesul
reprezentanţilor Operatorului la contoarele sale.
Art. 29: La articolul 11 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică
alineatele 11.3. și 11.4 care vor avea următorul conținut:
11.3. Orice violare a sigiliilor, precum şi orice faptă care are ca scop sau ca
rezultat consumul de apă peste cantităţile înregistrate de contor sau modificarea
indicaţiilor contorului vor da dreptul la o acţiune în despăgubiri prin orice mijloace
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legitime, fără a fi limitat dreptul Operatorului de a întreprinde acţiunile legale şi de înceta
de îndată furnizarea apei, fără îndeplinirea altor formalităţi. Operatorul va înregistra
această violare într-un document emis de orice autoritate competentă sau într-un
document constatator emis / încheiat de către reprezentanții săi. Cheltuielile pentru
înregistrarea şi întreruperea alimentării cu apă şi redeschiderea alimentării vor fi plătite
de Utilizator conform cheltuielilor înregistrate şi listei de preţuri din anexa 2 pentru
celelalte cheltuieli.
11.4. În situaţia în care verificarea, indiferent cine a solicitat-o, scoate la iveală un
defect de contorizare, indiferent în prejudiciul cărei părţi, care are ca rezultat
nereflectarea realităţii în facturi, sumele facturate vor fi regularizate până la concurenţa
deficitului şi luând în considerare constatările înregistrate, precum şi, eventual, prin
referire la perioade comparabile, anterioare sau ulterioare celor în legătură cu care s-a
constatat deficitul. Orice litigiu referitor la compensaţie care nu poate fi soluţionat pe
cale amiabilă va fi dedus judecăţii în faţa instanţei competente. În acest caz Operatorul
nu poate întrerupe alimentarea cu apă.
Art. 30: La articolul 12 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică
alineatele 12.1. și 12.2. care vor avea următorul conținut:
12.1. Instalaţiile Interioare, care prin definiţie sunt situate în avalul Punctului de
Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator, nu fac parte
din reţelele publice de alimentare. Ele sunt realizate, exploatate şi întreţinute pe
cheltuiala şi prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor şi normelor
tehnice aplicabile.
Instalarea şi întreţinerea Instalaţiilor Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite
orice problemă în funcţionarea serviciului public, să se prevină orice posibilă
comunicare cu reţelele de apă uzată sau pluvială şi să se prevină utilizarea ilicită şi
frauduloasă a apei furnizate.
12.2. În special următoarele instalaţii sunt considerate Instalaţii Interioare: staţiile
de hidrofor interioare amplasate în avalul apometrelor, fântânile, hidranţii de incendiu şi
în general toate instalaţiile destinate uzului public, alimentate cu apă potabilă sau
industrială şi aparţinând autorităţilor locale.
Art. 31: La articolul 13 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică alineatul
13.1. care va avea următorul conținut:
13.1. Instalaţiile de alimentare cu apă pentru uz public, precum hidranţii sau
punctele de alimentare sunt considerate în cuprinsul Dispoziţiilor Speciale – Partea de
Apă ca fiind Instalaţii Interioare.
Art. 32: La articolul 14 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică
alineatele 14.1. și 14.3. care vor avea următorul conținut:
14.1 Apa este furnizată Utilizatorilor numai dacă aceştia respectă standardele
stabilite de contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului. Operatorul poate
alimenta Instalaţiile Interioare numai după inspectarea acestora de către un organ cu
aprobarea specială a Autorităţii delegante sau, în lipsa acestuia, de către Operator sub
controlul Autorităţii delegante.
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14.3. Operatorul poate, fără îndeplinirea altor formalităţi, să refuze sau să
întrerupă alimentarea cu apă dacă Utilizatorul nu a dat curs cererii îndreptăţite a
Operatorului în termenul limită solicitat sau dacă organul de control aprobat descoperă
că Instalaţiile Interioare sunt defectuoase sau nu respectă standardele şi normele
aplicabile.
Art. 33: Articolul 17 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică și va avea
următorul conținut:
Articolul 17 – Standardele de alimentare
17.1. Operatorul este obligat să furnizeze apa conform standardelor de calitate,
presiune şi temperatură prevăzute în Articolul 8 de mai sus, fără a limita aplicarea
Articolului 41.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.
17.2. Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale
Autorităţii delegante sau de terţi autorizaţi, îndeosebi în ceea ce priveşte controlul
calităţii apei şi a standardelor de securitate.
17.3. În termen de 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare,
Autoritatea delegantă şi Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne şi externe
necesare respectării graficului de lucrări definit în Articolul 12 din Dispoziţiile Speciale –
Partea Comună şi asigurării calităţii alimentării cu apă potabilă, precum şi respectării
standardelor sanitare şi de securitate pentru Utilizatori şi populaţie în general.
Procedurile de Control vor fi face obiectul, după semnarea lor, unui act adiţional la
prezentul contract.
Art. 34: La articolul 18 din Dispoziții Speciale Partea de Apă se modifică alineatul
18.1. care va avea următorul conținut:
18.1. Operatorul este obligat să furnizeze apă fiecărui Utilizator în permanenţă
conform condiţiilor fixate prin contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului,
cu respectarea articolului 41.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.
Art. 35: La articolul 9 din Dispoziții Speciale Partea de Canalizare se modifică
alineatul 9.1. care va avea următorul conținut:
9.1. Instalaţiile Interioare, care prin definiţie sunt situate în amonte faţă de
Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator,
nu fac parte din reţelele publice de canalizare. Ele sunt realizate, exploatate şi
întreţinute pe cheltuiala şi prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform
standardelor şi normelor tehnice aplicabile. Instalarea şi întreţinerea Instalaţiilor
Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcţionarea
serviciului public, să se prevină orice posibilă contaminare a reţelelor de apă potabilă
sau apă industrială, acolo unde este cazul, şi de canalizare.
Art. 36: La articolul 12 din Dispoziții Speciale Partea de Canalizare se modifică
alineatul 12.3. care va avea următorul conținut:
12.3. Facturarea Utilizatorilor se face pe baza înregistrărilor contoarelor de
canalizare acolo unde acestea există sau pentru cantitatea de Apă Uzată calculată ca
procentaj din apa potabilă sau industrială, acolo unde este cazul, furnizată, conform
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clauzelor contractuale şi a prevederilor legale şi reglementărilor aplicabile, luându-se în
considerare caracteristicile sistemului local de canalizare.
Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2476/29.10.2007 cu modificările și
completările ulterioare, rămân neschimbate de prezentul act adițional și vor fi respectate
întocmai de către părțile contractante așa cum sunt stabilite mai sus.
Prezentul Act Adiţional a fost încheiat azi, _______________, în 3 exemplare
originale.
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