
JUDETUL MURES
coMUNA ALBEgTT
CONSILIUL LOCAL Avizat pentru legalitate,

Secretar Purcariu Dbnut

PROIECT
HOTARAREA NR....

din .........,..........2019

privind mandatarea reprezentantului autoritSlii deliberative a comunei Albesti de a vota in
Adunarea GeneralS a A.D.I ,,AQUA INVEST MURES'modificarea Regulamentului serviciului

de alimentare cu ap5 9i de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu ap5 si de canalizare pentru persoane fizice/juridice, in aria de

operare a S,C, ,,Compania Aquaserv,, S.A.

Consiliul Local al comunei Albesti,
VEzSnd proiectul de hotSr6re si expunerea de motive cu nr.2B3B 103.04.2019 a

Primarului comunei Albesti,
Tinind cont de raportul de specialitate nr.2837103.04.2019 intocmit de viceprimarul

comunei Albesti,
Av6nd in vedere prevederile art,5 alin.(2), lit. ,,1,,, artJ6 alin,(3) lit. ,,f,,, ari.l7

alin'(1), ltt ,d" si art. 21 alin.(1) din Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ,Aqua
Invest Mure5", precum gi ale art.76 alin.(2), lit.,,a" din Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu ApE gi de Canalizare,

Potrivit prevederilor aft.6 din Legea nr.24tl2OO6 privind serviciul de alimentare cu
ap5 9i canalizare gi ale ordinului nr,BBI2O07 pentru aprobarea regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu ap5 gi canalizare,

Tinand cont de solicitarea Operatorului Regional privind modificarea Regulamentului
serviciului de alimentare cu ap5 gi de canalizare, respectiv a contractelor de
furnizarelprestare a serviciului de alimentare cu ap5 sl de canalizare pentru persoane fizice
/juridice, in aria de operare a S.c ,,compania Aquaserv,, S,A, din corespondenta nr.
278.540106.11.2018;

tn temeiul art. 45 din Legea nr. 27512001, privind administralia publicd locald,
republicat5 cu modific5rile gi complet5rile ulterioare,

norAnAgrr :

Aft'1' Se nrandateazS domnul Primar Sovrea Nicolae, reprezentant al comunei Albesti
in Adunarea GeneralS a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitar; ,,AQUA INVEST MURE$"si voteze modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu api 9i de canalizare
respectiv a Contractelor de furnizarelprestare a serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare pentru persoane fizicefiuridice, in aria de operare a S.c ,,compania Aquaserv,,
S'A, conform anexelor 7 si 2 care fac parte integrantl din prezenta hot5r6re,

ry



Art.2. Se mandateaz5 pregedintele Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA

INVEST MURES', dl. P6ter Ferenc, sE semneze, in numele gi pe seama membrilor asociati,

hotd16rea AGA 9i Actul Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publlce de

alimentare cu apd gi de canalizare, aprobate conform dispozitiilor articolului 1,

Art.3. Prin grija secretarului prezenta hotirdre comunici Institutiei Prefectului -

judelul Mureg, Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari ,,AQUA INVEST MURE$" t

Compartimentului Achizitii publice-Urmiriri contracte, domnului Primar Sovrea Nicolae care

rdspunde de aducerea sa la indeplinire, si se aduce la cunogtintb publici prin afisare la

sediul Prim5riei comunei Albegti 9i pe site-ul propriu la adresa Wyv1v-,c,omlJ1aalbe-S-t[fq

PRIMA&

govrea Nicolae
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JUDETUL MURES
coMUNA ALBE9TT
PRIMARIA
Nr.2838/03.04.2019

Expunere de motive
La proiectul de hotbrire privind mandatarea reprezentantului autoritdtii deliberative a

comunei Albesti de a vota in Adunarea GeneralS a A,D.I ,,AQUA INVEST MURES"

modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu api 9i de canalizare, respectiv a

Contractelor de furnizarelprestare a serviciului de alimentare cu ap5 si de canalizare pentru

persoane fizice/juridice, in aria de operare a S,C. ,,Compania Aquaserv" S.A

Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar5 ,,AQUA INVEST MURES", a fost constituit5 in

scopul gestionSrii in comun a serviciului de alimentare cu apb gi canalizare, a exploat5rii in

comun a relelelor aferente acestui serviciu aflate in patrimoniul public al unitStilor

administrativ - teritoriale, precum gi realiz5rii unor proiecte de investitii publice de interes

zonal sau regional.

in vederea operirii serviciului de alimentare cu apb gi de canalizare s-a inflintat

operatorul regional S.C. ,,Compania Aquaserv" S.A., societate pe actiuni cu capital integral

public, care igi desfSgoari activitatea exclusiv pentru autoritStile locale care i-au delegat

gestiunea serviciului, prin Asocialia de Dezvoltare IntercomunitarE ,,AQUA INVEST MURE$",

Pentru ca Asocialia s5-9i exercite in numele gi pe seama unitililor administrativ -
teritoriale membre, controlul direct si influenta dominant5 asupra decizlilor

strategice/semnificative ale operatorului in conformitate cu reglement5rile art.16, alin (3)

lit.,,f" din Statutul Asociatiei aprob5 Regulamentul serviciului de alimentare cu ap5 9i de

canalizare a Operatorului Regional.

Prevederile regulamentului se aplicS, de asemenea, la proiectarea, executarea,

receplionarea, exploatarea gi intretlnerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu

api gi de canalizare.

Operatorului Regional, prin corespondenta nr. 2L8.540106.11.2018 ne-a informat

asupra faptului c5, urmare a modific5rii proceselor de lucru referitoare la citirea contoarelor

in urma moderniz5rii parcului de contoare, prin inlocuirea celor existente, cu contoare cu

citire la distan!5, in municipiile gi oragele din aria de operare a SC Compania Aquaserv SA

Tg-Mureg, respectiv necesitatea unor completSri tehnico/economice la anumite articole, se

impune modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apE gi de canalizare

respectiv a Contractului de furnizarelprestare a serviciului de alimentare cu apb 9i de

canalizare pentru persoane fizice / juridice, in aria de operare a SC Compania Aquaserv SA

Tg-Mureg, dupS cum urmeazi :



I. Modificiri/completiri propuse la Regulamentul serviciului de alimentare

cu api gi de canalizare, sintetizate in anexa nr.1 atagatS prezentei

Completarea ART. 119, dupi cum urmeaz5:

(2) Pe legdturile prevdzute pentru golirea subsolurilor/demisolurilor la canalizare, in

vederea evacufirii apelor provenite din relelele interioare de alimentare cu apd 5i de

canalizare in cazul unor defecliuni, sau pentru protejarea oricSror constructii care au

instalalii interioare de canalizare (sifoane de pardoseal6, chiuvete, etc.) racordate sub cota

capacului celui mai apropiat cimin al sistemului public de canalizare, se vor monta de cStre

utilizatori pe retelele interioare clapete contra refulSrii sau dupb caz se vor implementa

solulii de evacuare a apelor uzate in sistemul public de canalizare prin pompare.

Intrelinerea periodic5 a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intri in sarcina

utilizatorului,
Completare la Art.154 pct(2), dupd cum urmeazS:

(2) Cantitatea de apd evacuatb de c6tre celelalte categorii de utilizatori se consideri

a fi de asemenea egalS cu cantitatea de api consumat5. Fac exceptie utilizatorii la care

specificul activitSlilor face ca o cantitate de apb sE rim6nd inglobat5 in produsul finit, caz

in care debitul de ap[ uzatS evacuat5 se va stabili prin misurarea accestuia sau pe baza

unui breviar de calcul intocmit de utilizator 9i insugit de SC Compania AQUASERV SA.

Pentru consumatorii dotali cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare:

a) cantitatea evacuatd va fi cea efectiv determinat5 ca diferentd a indexurilor

contoruluildebitmetru I ui,

b) pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinatb (estimati) de

api uzatfi va reprezenta 100% din cantitatea totalS de ap5 potabilS furnizati si facturatS.

completarea ART.l77 SC Compania AQUASERV SA are obligatia:

j) s5 asigure preluarea apelor uzate gi meteorice la sistemul de canalizare in conformitate

cu prevederile avizul de racordare emis 9i sb verifice calitatea acestora;

n) sE inregistreze toate reclamaliile 9i sesiz5rile depuse de utilizatori sau de citre o

persoan[ imputernicit5 in acest sens, sH le verifice gi sE ia misurile ce se impun, pentru

rezolvarea acestora. La sesizirile utilizatorilor, operatorul va rSspunde in scris in termen de

maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestor. Informalii prlvind utilizatorul

si punctul/punctele de consum, se furnizeaza doar titularului de contract sau

imputernicitului acestuia.
p) si schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la brangamentul utilizatorului, in cazul in

care s-a constatat c5, este defect gi/sau blocat, din motive neimputabile utilizatorului, in

termen de maxim 5 zile calendaristlce de la constatare, exceptdnd perioadele cu

temperaturi exterioare sub - 5 grade Celsius. Constatarea defectiunii se face in termen de

cel mult 3 zile de la sesizare. in cazul contoarelor de bransament defectate/deteriorate din

motive dovedite ca fiind imputabile utilizatorului, inlocuirea acestuia se va face pe costul

lui.

Completarea ART. 179, SC Compania Aquaserv SA are dreptul, dupi cum urmeazS:

f) si verifice 9i sE constate starea instalaliilor interioare de ape si canalizare ale

utilizatorului, incluz6nd 9i instalaliile de preepurare care trebuie sH corespundd prescriptlilor

tehnice avute la oblinerea avizelor.

Completarea ART. 180 Utilizatorul este obligat, dup5 cum urmeazS:



oo) se nu evacueze apa pluvial5 in reteaua menajer5. Apele pluviale pot fi descircate doar

in retelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului.

z) si permiti accesul operatorului la cbminele de racord, pentru prelevarea de probe de

monitorizare a apelor uzate, precum si la instalatiile interioare de canalizare/preepurare, in

scopul efectudrii controlului.

completarea Art. 181 Utilizatorul are dreptul, dup| cum urmeazS:

i) si participe personal sau prin delegat imputernicit la citirea contorului de brangament in

cazul contoarelor mecanice cit gi la prelevarea probelor de apX deversate, Citirea

contoarelor de ap5 cu citire la distan!5, se efectueazS in lipsa delegatului/utilizatorului .

Completare ART. 212, dupd cum urmeazt:

A,
. Constituie contravenlie 9i se sanclion eaz6, utilizatorul, daci fapta nu a fost siv6rgitd

astfel inc6t si constituie infracliune, dup5 cum urmeazS:

b) Cu amendl de la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea urm5toarelor articole: 55(1),

56(1), 56(2), B9(3), B9(4), t23, 724(2) si (4), !29, !31, t6B, 774(t), L74(2), 180 (j), 180

(l), 180 (o), 180(oo),180 (p), 180 (q), 180 (x).

II. ModificSri/completiri propuse la Contractul de furnizare/prestare a

serviciului de alimentare cu api gi de canalizare, sintetizate in anexa nt.2,

atagati prezentei
CAPITOLUL N - Drepturile 9i obligaliile operatorului dupi cum urmeazS :

Persoane fizice/juridice
a) sE asigure funtionarea relelei publice de canalizare la parametrii proiectati; sd

preia apele uzate la parametrii prevdzuti in normativele in vigoare si in conformitate cu

avizul de racordare emis de operatorul sistemului public de canalizare.

pers fizice/juridice
5) sb puni in funcliune brangamentul de api gi/sau racordul de canalizare in maxim

10 zile lucr5toare de la incheierea contractului de furnizare/prestare

B) sb acorde 8.1 bonificalii prin reducerea valorii facturii curente cu 30olo 9i

desp[gubiri pentru daunele provocate din culpa sa, numai la cererea utilizatorului,

formulati in termen de 10 zile lucrStoare de la data producerii evenimentului reclamat, in

urm5toarele situalii :

a) nefurnizarea apei conform prevederilor art, 5 alin. 3) ; b) neanuntarea intreruperilor,

conform prevederilor art. 5 alin. 6) Si 7) c) nereluarea serviciului in termen de 5 zile

lucrfitoare de la efectuarea pl5!ii integrale a tuturor obligaliilor de platS (penalititi, sold,

taxi de debrangare/rebrangare, cheltuieli de judecatd) d) deteriorarea instalatiilor interioare

datorate inregistr5rii unei presiuni in punctul de delimitare mai mare dec6t limita admis5

potrivit normelor tehnice in vigoare e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin' 9);

(B) 8.1.1. reducerea consumului facturat pe brangament cu 1 mc anual, in vederea

compensSrii pentru toate situaliile ?n care calitatea serviciilor operatorului nu au fost

corespunzEtoare.
(11) sE schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la brangamentul utilizatorului, in

cazul in care s-a constatat c5, este defect gi/sau blocat, din motive neimputabile

utilizatorului, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la constatare, exceptAnd



perioadele cu temperaturi exterioare sub - 5 grade Celsius. Constatarea defectiunii se face

in termen de cel mult 3 zile de la sesizare; tn cazul contoarelor de bransament

defectate/deteriorate din motive dovedite ca fiind imputabile utilizatorului, inlocuirea

acestora se va face Pe costul lui.

Modificarea/completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de

alimentare cu apa gi de canalizare pentru persoane fizice CAPITOLUL V , aft.6, Drepturile

gi obligatiile utilizatorului.
Persoa ne fizicefi uridice

3) 1) sE beneficieze, la cerere formulat5 in termen de 10 zile lucrStoare de la data

producerii evenimentului reclamat, de reducerea valorii facturii, prin acordarea de

bonificalii in valoare de 30o/o din valoarea facturii curente gi despbgubiri, in urmbtoarele

situatii:
a)nefurnizarea apel conform prevederilor art. 5 alin. 3);

b)neanunlarea intreruperilor, conform prevederilor art. 5 alin. 6) Si 7) ;

c)nereluarea serviciului in termen de 5 zile lucr5toare de la efectuarea integralS a

tuturor obligaliilor de plat5 (penalitSli, sold, taxi de debrangare/rebrangare) ;

d)deteriorarea instalaliilor interioare datorate inregistririi de presiune in punctul de

delimitare mai mare dec6t limita admisS potrivit normelor tehnice in vigoare;

e)nerespectarea prevederilor art' 5 alin. 9);

3.2) sE beneficieze de reducerea consumului facturat pe brangament cu 1 mc anual,

in vederea compens[rii pentru toate situaliile in care calitatea serviciilor operatorului nu au

fost corespunzitoare.
Persoane fizice

CApITOLUL V, art.6.6 sE participe la citirea contorului de brangament, in cazul

contoarelor mecanice. Citirea contoarelor de apE cu citire la distanld , se efectueazd in lipsa

utilizatorului .

Persoane juridice

Art.6.6 si participe prin delegat imputernicit la citirea contorului de brangament, in

cazul contoarelor mecanice cit si la prelevarea probelor de apE deversati. Citirea

contoarelor de apE cu citire la distan!5 , se efectueazS in lipsa delegatului.

Persoane flzicefluridice

CApITOLUL V, art.6,7 s5 primeasci rSspuns in maxim 30 de zile calendaristice la

orice sesizare sau reclamatie scrisd adresatS Operatorului ; informatii privind utilizatorul si

punctul/punctele de consum, se furnizeaz5 doar titularului de contract sau imputernicitului

acestuia.
- completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu api 9i

de canalizare pentru persoane fizice, CAPITOLUL V, arl.7, Drepturile 9i obligaliile

utilizatorului, utilizatorul are urm5toarele obligalii :, dup5 cum urmeazi :

Persoane fizice

3) si asigure accesul la contorul propriu sau al altui utilizator, in conditii de igleni 9i

securitate, si asigure integritatea sistemelor de mdsurare, s5 permitS citirea contorului 9i

efectuarea verificirilor instalaliilor operatorului precum gi a operatiilor de intretinere 9i de



intervenlii, dacfi acestea sunt amplasate pe proprietatea sa' SE asigure accesul 9i si

permitS verificarea instalaliei interioare de ap5 9i canalizare de pe proprietatea sa'

Persoane juridice

4) si asigure accesul la contorul propriu sau al altui utilizator, in conditii de igieni si

securitate, si asigure integritatea sistemelor de misurare, sb permitd citirea contorului si

efectuarea verific5rilor instalatiilor operatorului precum si a operatiilor de intretinere si

interventii, dac6 acestea sunt amplasate pe prorietatea sa. Si asigure accesul 9i si permiti

verificarea instalatiilor interioare de api si canalizare de pe proprietatea sa'

B) si ia masuri pentru prevenirea inund5rii subsolurilor, demisolurilor sau a oriciror

construclii care au instalalii interioare de canalizare (sifoane de pardosealS, chiuvete, etc.)

racordate sub cota capacului celui mai apropiat cimin al sistemului public de canalizare,

prin montarea unor clapete de relinere( unic sens) pe instalalia interioarS, sau dupS caz sd

implementeze solulii de evacuare a apelor uzate in sistemul public de canalizare prin

pompare. intrelinerea periodic5 a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intri

tot in sarcina utilizatorului.
Persoane juridice

10.) si ia m5suri pentru prevenirea inundirii subsolurilor, demisolurilor sau a oric5ror

construclii care au instalatii interioare de canalizare ( sifoane de pardoseal5, chiuvete etc. )

racordate sub cota capacului celui mai apropiat cimin al sistemului public de canalizare,

prin montarea unor clapete de retinere ( unic sens ) pe instalatia interioari sau dupi caz si

implementeze solutii de evacuarea apelor uzate in sistemul public de canalizare prin

pompare. intretinerea periodic5 a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intr5

tot in sarcina utilizatorului.
Persoane fizice

20.) sH descarce doar ape uzate in releaua de canalizare menajer5, descircarea

apelor meteorice in releaua de canalizare menajeri fiind interzisS. Apele pluviale pot fi

desc5rcate doar in relelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului,

Persoane juridice

art.26 sb descarce doar ape uzate in releaua de canalizare menajer6, descdrcarea

apelor meteorice in releaua de canalizare menajerb fiind interzis5. Apele pluviale pot fi

desclrcate doar in retelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului.

Persoane fizice

- completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap5 9i

de canalizare pentru persoane fizice la CAPITOLUL VI, art.B, dupd cum urmeazi:

(1) Cantitalile efective de ap5 furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contorului

de brangament, citit periodic ( lunar,trimestrial sau semestrial), In cazul contoarelor

mecanice datele de citire se vor consemna dup5 caz in lista de citire, sau procesul verbal

de citire, incheiat intre operator gi utilizator. tn cazul contoarelor cu citire la distan!6,

datele citite vorfi transmise prin sms, in maxim 2zile de la citire'

- completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu api 9i de

canalizare pentru persoane fizice CAPITOLUL VI, art.B Stabilirea cantitSlii de api furnizati

gi a celei evacuate in releaua de canalizare2.l Stabilirea volumelor apelor uzate menajere,

dupi cum urmeazS:

Persoane fizice



(3) Pentru consumatorii dotati cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare,

a) cantitatea evacuat5 va fi cea efectiv determinatb ca diferenld a indexurilor

contorul ui/debitmetrului,

b ) Pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinat5 (estimati)

de ap5 uzatd va reprezenta 1000/o din cantitatea totalS de ap5 potabilS furnizatd si

facturatS.

Persoane juridice
(4) Pentru consumatorli dotati cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare,

a) cantitatea evacuat5 va fi cea efectiv determinati ca diferent5 a indexurilor

contorul ui/debitmetru lui.

b ) Pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinat5 (estimat5)

de ap5 uzatd va reprezenta 1000/o din cantitatea totalS de ap5 potabil5 furnizat5 si

facturatS.

tn conformitate cu art.27alin.(1) din Statutul Asocialiei, pentru a vota in Adunarea

GeneralS modificarea si completarea Regulamentului Serviciului, reprezentantii asociatilor

trebuie sE aibd un mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotirdre a autorit5tii

deliberative a asociatului al c5rui reprezentant este,

lntrucdt in conformitate cu ari.76 alin.(2), lit.,,a", Regulamentul serviciului de

alimentare cu ap5 si de canalizare in aria de operare a S.C, ,,Compania Aquaserv" S,A este

parte integrantS a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu

ap5 si de canalizare, datorit5 modificirilor care vor fi aduse acestui Regulament se impune

9i modificarea Contractului de delegare printr-un Act Aditional, semnat de presedintele

Asociatiei in numele si pe seama asociatilor,

Avdnd in vedere cele expuse, propunem spre dezbatere gi aprobare proiectul de

hotirdre privind mandatarea reprezentantului autorit5tii deliberative a comunei Albesti de a
vota in Adunarea GeneralS a A.D.I ,,AQUA INVEST MURE$" modificarea Regulamentului

serviciului de alimentare cu ape gi de canalizare, respectiv a Contractelor de

furnizarelprestare a serviciului de alimentare cu api si de canalizare pentru persoane

fizice/juridice, in aria de operare a S.C. ,,Compania Aquaserv" S.A.

PRIMAR,
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JUDETUL MURES
coMUNA ALBE9TT
PRIMARIA
Nr.2837/03.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hot5rSre privind mandatarea reprezentantului autoritdtii deliberative a

comunei Albesti de a vota in Adunarea GeneralS a A,D.I ,,AQUA INVEST MURES"

modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu api 5i de canalizare, respectiv a

Contractelor de furnizarelprestare a serviciului de alimentare cu api 9i de canalizare pentru

persoane fizice/juridice, in aria de operare a S.C. ,,Compania Aquaserv" S.A

prin adresa cu nr. 218.540106.11.2018 Operatorul Regional soliciti modiflcarea

Regulamentului serviciului de alimentare cu apb gi de canalizare, respectiv a Contractelor

de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apd si de canalizare pentru persoane

fizice fiuridice, in aria de operare a S.C ,,Compania Aquaserv" S.A.

Solicitarea operatorului vine ca urmare a modificErii operaliunilor de lucru ale

acestuia referitoare la citirea contoarelor in urma moderniz5rii parcului de contoare, prin

inlocuirea celor existente cu contoare cu citire la distant5, in aria de operare a S'C.

AQUASERV S.A. Mure9, respectiv necesitatea unor completbri de ordin tehnic si economic la

anumite articole din Regulamentul serviciului de alimentare cu ape 9i de canalizare,

respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu api si de

canalizare pentru persoane fizice/juridice, in aria de operare a S.C. ,,Compania Aquaserv"

S.A, respectiv a Contractelor de furnizarelprestare a serviciului de alimentare cu apE 9i de

canalizare pentru persoane fizice/juridice, in aria de operare a S.C. ,,Compania Aquaserv"

S.A.

tn acest sens au fost anexate Anexa 1 9i Anexa 2 in care sunt centralizate

comparativ in tabele prevederile actuale si prevederile propuse pe articole, dupd cum

urmeazS:

I. Modific5ri/complet5ri propuse la Regulamentul serviciului de alimentare cu api 9i

de canalizare, sintetizate in anexa nr.1 atagat5 prezentei

Completarea ART, 119, dupb cum urmeaz5:
(2) Pe legiturile prevbzute pentru golirea subsolurilor/demisolurilor la canalizare, in

vederea evacu5rii apelor provenite din relelele interioare de alimentare cu apb 9i de

canalizare in cazul unor defecliunl, sau pentru protejarea oricSror constructii care au

Instalalii interioare de canalizare (sifoane de pardoseald, chiuvete, etc.) racordate sub cota

capacului celui mai apropiat c5min al sistemului public de canalizare, se vor monta de citre
utilizatori pe retelele interioare clapete contra refulirii sau dupi caz se vor implementa

solutii de evacuare a apelor uzate in sistemul public de canalizare prin pompare'



Intrelinerea periodic5 a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intr5 in sarcina

utilizatorului.
Completare la Art.154 pct(z), dupi cum urmeazS:
(2) Cantitatea de apd evacuatd de cbtre celelalte categorii de utilizatori se consider5

a fi de asemenea egal5 cu cantitatea de ap5 consumati. Fac exceptie utilizatorii la care

specificul activitSlilor face ca o cantitate de apE sd rdmdnE inglobatd in produsul finit, caz

in care debitul de apd uzati evacuatS se va stabili prin mbsurarea accestuia sau pe baza

unui breviar de calcul intocmit de utilizator gi insugit de SC Compania AQUASERV SA.

Pentru consumatorii dotati cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare:

a) cantitatea evacuati va fi cea efectiv determinati ca diferentd a indexurilor
contorul ui/debitmetru I ui,

b) pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinat5 (estimati) de

api uzat5 va reprezenta 100o/o din cantitatea totalS de apd potabilS furnizati si facturatS,

Completarea ART. L77 SC Compania AQUASERV SA are obligatia:
j) si asigure preluarea apelor uzate gi meteorice la sistemul de canalizare in conformitate
cu prevederile avizul de racordare emis gi s5 verifice calitatea acestora;
n) sd inregistreze toate reclamaliile gi sesizirile depuse de utilizatori sau de c5tre o
persoan5 imputernicit5 in acest sens, sd le verifice gi sb ia mdsurile ce se impun, pentru

rezolvarea acestora, La sesiz5rile utilizatorilor, operatorul va rHspunde in scris in termen de

maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestor, Informalii privind utilizatorul
si punctul/punctele de consum, se furnizeaza doar titularului de contract sau

imputernicitului acestuia.
p) si schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la brangamentul utilizatorului, in cazul in
care s-a constatat c5, este defect gi/sau blocat, din motive neimputabile utilizatorului, in
termen de maxim 5 zile calendaristice de la constatare, except6nd perioadele cu

temperaturi exterioare sub - | grade Celsius. Constatarea defectiunii se face in termen de

cel mult 3 zile de la sesizare. In cazul contoarelor de bransament defectate/deteriorate din

motive dovedite ca fiind imputabile utilizatorului, inlocuirea acestuia se va face pe costul

lui.
Completarea ART. 179, SC Compania Aquaserv SA are dreptul, dup5 cum urmeaz5:

f) si verifice gi sd constate starea instalatiilor interioare de api si canalizare ale

utilizatorului, incluz6nd gi instalaliile de preepurare care trebuie sb corespundi prescriptiilor

tehnice avute la obtinerea avizelor.
Completarea ART. 180 Utilizatorul este obligat, dup5 cum urmeaz5:

oo) sE nu evacueze apa pluvial5 in reteaua menajerS, Apele pluviale pot fi descircate doar

in retelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului.
z) si permit5 accesul operatorului la c5minele de racord, pentru prelevarea de probe de

monitorizare a apelor uzate, precum si la instalatiile interioare de canalizare/preepurare, in
scopul efectuirii controlului.

Completarea Aft. 181 Utilizatorul are dreptul, dupb cum urmeazS:
i) si participe personal sau prin delegat imputernicit la cltirea contorului de brangament in

cazul contoarelor mecanice c6t gi la prelevarea probelor de apA deversate. Citirea

contoarelor de ap5 cu citire la distant5, se efectueazd in lipsa delegatului/utilizatorului .

Completare ART. 212, dupd cum urmeaz5:
A.
. Constituie contravenlie 9i se sanclioneazd, utilizatorul, dacS fapta nu a fost siv6rgiti

astfel inc6t sE constituie infractiune, dupS cum urmeazd:
b) Cu amend5 de la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea urmdtoarelor articole: 55(1),
56(1), 56(2), 89(3), B9(4), 123, L24(2) si (4), 129, l3L, L68, L74(l), t74(2), 180 0), 180

(l), 180 (o), 180(oo),180 (p), 180 (q), 180 (x).



IL Modificdri/completdri propuse la Contractul de furnizare/prestare a serviciului de

alimentare cu api gi de canalizare, sintetizate in anexa nr.2, atagatS prezentei

CAPITOLUL IV - Drepturile 9i obligaliile operatorului dupS cum urmeaz5 :

Persoane fizice/juridice
4) sd asigure funtionarea retelei publice de canalizare la parametrii proiectati; s5

preia apele uzate la parametrii previzuti in normativele in vigoare si in conformitate cu

avizul d'e racordare emis de operatorul sistemului public de canalizare.

pers fizicefuridice
S; sa punain funcgiune brangamentul de api gi/sau racordul de canalizare in maxim

10 zile lucrStoare de la incheierea contractului de furnizare/prestare
B) s5 acorde 8.1 bonificalii prin reducerea valorii facturii curente cu 30olo 9i

despigubiri pentru daunele provocate din culpa sd, numai la cererea utilizatorului,

formulat5 in iermen de 10 zile lucrdtoare de la data producerii evenimentului reclamat, tn

urm5toarele situatii :

a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 5 alin. 3) ; b) neanuntarea intreruperilor,

conform prevederilor aft. 5 alin. 6) gi 7) c) nereluarea serviciului in termen de 5 zile

lucritoare de la efectuarea pl5!ii integrale a tuturor obligaliilor de platd (penalitbti, sold,

taxi de debrangare/rebrangare, cheltuieli de judecat5) d) deteriorarea instalatiilor interioare

datorate inregiitririi unei presiuni in punctul de delimitare mai mare dec6t limita admisd

potrivit normelo1. tehnice in vigoare e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 9);

(B) 8,1.1. reducerea consumuiui facturat pe brangament cu 1 mc anual, in vederea

compenslrii pentru toate sltualiile in care calitatea serviciilor operatorului nu au fost

corespunzEtoare.
(11) si schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la brangamentul utilizatorului, in

cazul in care s-a constatat Ci, este defect gi/sau blocat, din motive neimputabile

utilizatorului, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la constatare, except6nd

perioadele cu temperaturi exterioare sub - 5 grade gelsius. Constatarea defectiunii se face

in termen de cel mult 3 zile de la sesizare; In cazul contoarelor de bransament

defectate/deteriorate din motive dovedite ca fiind imputabile utilizatorului, inlocuirea

acestora se va face Pe costul lui.

Modificarea/completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de

alimentare cu apE gi de canalizare pentru persoane fizice CAPITOLUL V , art.6, Drepturile

gi obligatiile utilizatorului.
Persoane fiziceljuridice
3) 1) sd benefilieze, la cerere formulati in termen de 10 zile lucrbtoare de la data

producerii evenimentului reclamat, de reducerea valorii facturii, prin acordarea de

bonificalii in valoare de 30% din valoarea facturii curente gi despbgubiri, in urmStoarele

situalii:
a)nefurnizarea apei conform prevederilor art. 5 alin. 3);

b)neanungarea intreruperilor, conform prevederilor aft. 5 alin. 6) Si 7) ;

cjnereluaiea serviciului in termen de 5 zile lucrdtoare de la efectuarea integralH a

tuturor obligaliilor de plat5 (penalitSli, sold, tax5 de debrangare/rebrangare) ;

d)deteiiorarea instalaliilor interioare datorate inregistr5rii de presiune in punctul de

delimitare mai mare dec6t limita admis5 potrivit normelor tehnice in vigoare;

e)nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 9);
3'.2) si beneficieze de reducerea consumului facturat pe brangament cu 1 mc anual,

in vederea compensirii pentru toate situaliile in care calitatea serviciilor operatorului nu au

fost corespunzitoare.
Persoane fizice



CAPITOLUL V, art,6,6 sd participe la citirea contorului de brangament, in cazul

contoarelor mecanice. Citirea contoarelor de api cu citire la distant5 , se efectueazS in lipsa

utilizatorului .

Persoane juridice

Art.6.6 sE participe prin delegat imputernicit la citirea contorului de branSament, in
cazul contoarelor mecanice c6t si la prelevarea probelor de api deversatS, Citirea

contoarelor de apE cu citire la distant5 , se efectueazi in lipsa delegatului.
Persoane fizice/j uridice
CAPITOLUL V, art.6.7 sE primeascS rispuns in maxim 30 de zile calendaristice la

orice sesizare sau reclamatie scrisi adresati Operatorului ; Informatii privind utilizatorul si

punctullpunctele de consum, se furnizeazS doar titularului de contract sau imputernicitului
acestuia.
- completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu api 5i

de canalizare pentru persoane fizice,
CAPITOLUL V, arL.7, Drepturile gi obligatiile utilizatorului, utilizatorul are urmitoarele
obligatii :, dup6 cum urmeazi :

Persoane fizice
3) sH asigure accesul la contorul propriu sau al altui utilizator, in conditii de igiend gi

securitate, sd asigure integritatea sistemelor de m5surare, si permitd citirea contorului gi

efectuarea verific5rilor instalaliilor operatorului precum gi a operatiilor de intrelinere 9i de

intervenlii, dac5 acestea sunt amplasate pe proprietatea sa. SE asigure accesul gi sd

permiti verificarea instalaliei interioare de ap5 gi canalizare de pe proprietatea sa.

Persoane juridice
4) sE asigure accesul la contorul propriu sau al altui utilizator, in conditii de igieni si

securitate, si aslgure integritatea sistemelor de mdsurare, sE permitd citirea contorului si

efectuarea verific5rilor instalatiilor operatorului precum si a operatiilor de intrelinere si

interventii, dac5 acestea sunt amplasate pe prorietatea sa. S5 asigure accesul si sd permitS

verificarea instalatiilor interioare de ap5 si canalizare de pe proprietatea sa.

B) s5 ia masuri pentru prevenirea inund5rii subsolurilor, demisolurilor sau a oriciror
construclii care au instalatii interioare de canalizare (sifoane de pardosealS, chiuvete, etc.)
racordate sub cota capacului celui mai apropiat c5min al sistemului public de canalizare,
prin montarea unor clapete de relinere( unic sens) pe instalatia interioarS, sau dupS caz sE

implementeze solutii de evacuare a apelor uzate in sistemul public de canalizare prin
pompare. intrelinerea periodicd a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intrb
tot in sarcina utilizatorului.

Persoane juridice
10,) si ia misuri pentru prevenirea inund5rii subsolurilor, demisolurilor sau a oricdror

constructii care au instalalii interioare de canalizare ( sifoane de pardosealS, chiuvete etc. )
racordate sub cota capacului celui mai apropiat cimin al sistemului public de canalizare,
prin montarea unor clapete de retinere ( unic sens ) pe instalatia interioar5 sau dup6 caz sE

implementeze solulii de evacuarea apelor uzate in sistemul public de canalizare prin
pompare. intretinerea periodici a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intr5
tot in sarcina utilizatorului.

Persoane fizice
20,) si descarce doar ape uzate in reteaua de canalizare menajerd, desc5rcarea

apelor meteorice in releaua de canalizare menajerb fiind InterzisS. Apele pluviale pot fi
descircate doar in relelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului.

Persoane juridice
art, 26 si descarce doar ape uzate in releaua de canalizare menajeri, desc5rcarea

apelor meteorice in releaua de canalizare menajeri fiind interzisS. Apele pluviale pot fi
descdrcate doar in retelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului.



Persoane fizice
- completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apd 9i

de canalizare pentru persoane fizice la CAPITOLUL VI, art,B, dup5 cum urmeazS:

(1) CantitSlile efective de api furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contorului

de brangament, citit periodic ( lunar,trimestrial sau semestrial). In cazul contoarelor

mecanice datele de citire se vor consemna dupi caz in lista de citire, sau procesul verbal

de citire, incheiat intre operator gi utilizator, in cazul contoarelor cu citire la distantS,

datele citite vor fi transmise prin sms, in maxim 2zile de la citlre.
- completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap5 9i de

canalizare pentru persoane fizice CAPITOLUL VI, art.B Stabilirea cantititii de apd furnizati
gi a celei evacuate in releaua de canalizare 2.1 Stabilirea volumelor apelor uzate menajere,

dupi cum urmeazS:
Persoane fizice
(3) Pentru consumatorii dotali cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare,

a) cantitatea evacuati va fi cea efectiv determinatb ca diferenti a indexurilor

contorul ui/debitmetru I ui,

b ) Pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinat5 (estimatb)

de ap[ uzati va reprezenta 100% din cantitatea total5 de ap5 potabili furnizati si

facturatS.
Persoane juridice
(4) Pentru consumatorii dotall cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare,

a) cantitatea evacuat5 va fi cea efectiv determinati ca diferenti a indexurilor

contorul ui/debitmetrul ui.

b ) Pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinati (estimat5)

de api uzati va reprezenta 100% din cantitatea totalS de ap5 potabilS furnizat5 9i

facturatS.
in conformitate cu art.21 alin.(l) din Statutul Asocialiei, pentru a vota in Adunarea

Generalfl modificarea si completarea Regulamentului Serviciului, reprezentantii asociatilor

trebuie sE aibE un mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotd16re a autorititii
deliberative a asociatului al c5rui reprezentant este'

tntrucdt in conformitate cu ar1.76 alin.(2), lit,,,a", Regulamentul serviciului de

alimentare cu ap5 si de canalizare in aria de operare a S.C. ,,Compania Aquaserv" S,A este

parte integrantS a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu

apd si de canalizare, datorit5 modificirilor care vor fi aduse acestui Regulament se impune

si modificarea Contractului de delegare printr-un Act Aditional, semnat de pregedintele

Asociatiei in numele 9i pe seama asociatilor.
Ca urmare, av6nd in vedere cele expuse, suslinem proiectul de hotdrire iniliat de

Primarul comunei Albesti privind mandatarea reprezentantului autoritStii deliberative a

comunei Albegti de a vota in Adunarea General5 a A.D.I ,,AQUA INVEST MURE$"

modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apE 5i de canalizare/ respectiv a

Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap5 si de canalizare pentru

persoane fizicefiuridice, in aria de operare a S.C, ,,Compania Aquaserv" S,A.

Viceprimar
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