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H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea listei documentelor necesară înaitării spre aprobare a actelor adiționale la
contractul de delegare prin care se extinde aria de operare a ECOAQUA SA pe suprafața UAT-

urilor, membre ale A.D.I ECOAQUA, nepreluate

   

Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, întruniţi în şedinţa Adunării
Generale a Asociaţilor din data de 26 ianuarie 2017,

având în vedere:

• O.G.26/2000  cu  privire  la  asociaţii  si  fundaţii  aprobată  prin  Legea  246/2005,  cu
modificările si completările ulterioare;

• Statutul asociaţiei;
• Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
• Procesul  verbal  al  Adunarii  Generale  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară

ECOAQUA nr.   32  / 26.01..2017;

HOTĂRĂSC:

Art.1 : Se aprobă lista documentelor necesara inaitarii spre aprobare a actelor adiționale
la contractul de delegare prin care se extinde aria de operare a ECOAQUA SA pe suprafața
UAT-urilor, membre ale A.D.I ECOAQUA, nepreluate, dupa cum urmeaza:

Documente minime necesare pentru preluarea sistemul ui de ap ă și canalizare:  
      --    hotărârile de consiliu local: 

− HCL privind aprobarea studiului de oportunitate și a delegării gestiunii serviciului
de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  către  operatorul  regional  Ecoaqua  SA
Călărași;

− HCL privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare; 

− HCL privind inventarul bunurilor domeniului public al comunei; 
− HCL privind aprobarea Regulamentului  Serviciului  de alimentare cu apă  și  de

canalizare și a Caietului de sarcini al activității;.
-  cărțile  tehnice  (  cu  cele  4  capitole  -  obligatoriu)  care  să  conțină  și  confirmarea

proiectantului că a fost respectat proiectul;
- procesele verbale de recepție la termninarea lucrărilor/procesele verbale de recepție

finală;
- avizele și autorizațiile de la: Agenția pentru Protecția Mediului, Apele Române, Direcția

de Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
- lista de inventar a bunurilor cu valoarea contabilă a fiecărui bun 
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- situația contractelor (copie după BI/CI și copie după actul de proprietate sau adeverință
de la primărie,  pentru consumatori  casnici,  respectiv,  statut,  copie CIF,  copie înregistrare la
Registrul Comerțului, etc pentru consumatori agenți economici și instituții publice)

-  situația  personalului  angajat  care  trebuie  preluat  (salariu,  documente de  calificare,
copie CI).

-  buletine  de  analiză  conform  normativelor  (la  ieșirea  din  stație  și  din  puncte
semnificative ale rețelei: scoli, grădinițe, capete de rețea, etc.)

- hărțile în format .dwg ale comunei ( dacă nu există, angajament al primarului că  în
maxim 1 an de zile se vor realiza).

- analiza completă a apei la fiecare puț forat;

- situația imprumuturilor care s-au garantat cu terenuri sau alte obiecte aferente locației
stațiilor de tratare sau epurare sau a sistemului de alimentare cu apă și canalizare. UAT-ul este
obligat să-și ia măsuri pentru predarea către operator a activelor, libere de sarcini;

- situația contractelor de furnizare și prestări servicii încheiate pentru operarea sistemului
de alimentare cu apă și canalizare. Operatorul nu este obligat să-și însușească contractele de
prestări servicii sau furnizare materiale încheiate de către autoritatea contractantă cu terții.

- angajamentul că, în cazul în care documentația existentă la Primărie nu este suficientă
pentru clarificarea problemelor tehnice și  de patrimoniu, autoritățile locale iși  vor  prevede în
buget sume pentru expertizarea acestora în decurs de maxim 6 luni.

-  documentația  care  a  stat  la  baza  stabilirii  prețurilor  și  tarifelor  practicate  de  către
Autoritatea Publică Locală (HCL privind aprobarea prețului, avizul de la ANRSC, fundamentare
preț/tarif, etc.)

-  adresa  cadastrală  a  obiectivului  principal  (str.,  nr.,  localitate,  județ)  în  vederea
înregistrării la Registrul Comerțului.

Art.2:  Secretariatul  Asociației  împreună  cu  aparatul  tehnic  vor  duce  la  îndeplinire
prevederile prezentei Hotărâri  pe care o vor comunica celor interesați.

 

  PREȘEDINTE SEDINȚĂ A.G.A 

A.D.I.ECOAQUA,

IULIAN GEAMBAȘU

NR.  2

Adoptată la Călăraşi 

Astăzi 26.01.2017


