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HOTĂRÂREA NR. 2 
Din 31 Ianuarie 2013 

privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară Apă Canal Constanţa si a Contractului de Delegare a gestiunii 

serviciului de apă şi de canalizare 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a Domnului Primar Gheorghe Pistol ; 
1 Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public Privat 
şi Comercial ş i Serviciuii.A.P.I. ; 
• Avizele comisiilor de specialitate: Comisia pentru Agricultură ş i Mediu, Comisia 
pentru Activităţi Economice ş i Financiare,Comisia pentru AmenajareaTeritoriului şi 
Urbanism , Comisia Juridică şi de disciplină ; .. 
• Adresa nr. 243/29.09.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare l ntercomunitară Apă Canal 
Constanţa înregistrată la Primă ria Oraşului Buftea cu nr.12098/09.1 0.2012 . 
• Prevederile H.G. 855/2008 pentru aprobarea Actului Constitutiv - cadru şi Statului 
- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice şi ale art. 40 
alin.1, lit. m) , art 54, art. 2 din Anexa 3 11 contract cadru de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice 11 

şi nota finală la anexa menţionată , din H.G. 
717/2008; 
1 Adresa nr.124008/24.09.2012 a Ministerului Mediului şi Păduri lor - Direcţia 
Generală AM POS MEDIU- Direcţia Fondul de Coeziune ; 
• Hotărâri le A.G.A. a A.D .I. Apă Canal Constanţa nr.15/26.04.2012, 5/20.11 .201 2 şi 
6/20.11 .2012. 
1 Hotărârea nr. 2/09.02.2012 a A.G.A. a S.C. Raja S. A- art. 12 . 
• Statutul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunita ră Apă Canal Constanţa , aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Loca l nr. 25/29.03.2011 ; 
• Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare aprobat prin 
Hotărârea nr.26/29.03.201 1; 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin . (2), art.1 O alin . (7) din Legea nr. 51/2006 
a serviciilor comunitare de utilităţ i publice precum, ale Leg ii nr.241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare si ale O.U.G. nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ; 

În temeiul art. 11 - 14, art. 36 alin 2, lit. e) şi alin. 7 lit. c) , alin. 9, precum şi art . 45 
alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se ia act de avizul privind intenţia de subdelegare a serviciului de apă ş i de 
canalizare de pe raza unităţii administrativ teritoriale a oraşului Buftea. 



Art. 2. - Aprobă modificarea şi completarea art.18 alin. 2 li!. d) din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa care va avea următorul 
continut: 
"(2) 'în legătură cu acestea, asociaţii convin: 
( ... ) 

d) Contractul de delega re a gestiunii Serviciului. 
1. Contractul de Delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociaţie, în numele şi pe 

seama asociaţilor care vor avea împreună calitatea de delegatar, şi, pe de altă parte, 
de Operator. 

2. Prin Contractul de Delegare Asociaţia, în numele şi pe seama asociaţilor, va 
conferi Operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de 
utilităţi publice pe raza lor de competenţă teritorială, precum şi concesiunea exclusivă 
asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă şi de 
canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea 
programelor de investiţii, va întreţine, moderniza, reabilita şi extinde sistemele de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi va gestiona Serviciul pe riscul şi răspunderea sa, 
conform dispoziţiilor Contractului de Delegare. Realizarea acestor responsabilităţi se 
face prin indicatori de performanţă care pot monitoriza implementarea sistemului. 

3. Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către Operator a obligaţiilor ce îi incumbă în 
temeiul Contractului de Delegare. 

4. Asociaţia, în temeiul mandatului conferit de asociaţi prin prezentul statut, va 
exercita în numele şi pe seama acestora drepturile şi obligaţiile contractuale care le 
revin în calitate de delegatar. 

5.În baza hotărârii adunării generale a Asociaţiei, Operatorul poate subdelega unui alt 
operator, prin licitaţie publică, o parte a serviciilor în exclusivitate (gestiunea unei 
activităţi din cadrul serviciului furnizat/presta!, respectiv operarea şi exploatarea părţii 

corespunzătoare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului). La iniţiativa 
unităţii administrativ teritoriale interesate, în mod excepţional, cu titlu accesoriu şi 

incidental, în baza hotărârii adunării generale a Asociaţiei, Operatorul poate folosi 
terenuri şi în alte scopuri decât cel de realizare a serviciului public de apă şi canalizare, 
dar numai în scopul reducerii costurilor de operare prin încheierea unor contracte de 
achiziţie publică ori de parteneriat public-privat având ca obiect realizarea şi 
exploatarea de centrale electrice solare şi/sau eoliene. 

Art. 3.- Se validează/ratifică Actul aditional nr.5 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară Apă Canal Constanţa aprobat în cadrul şedinţei Adunării Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa din data de 20.11.2012, 
se validează/ratifică modul în care primarul Pistol Gheorghe a exercitat dreptul de vot 
în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Buftea în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa din data de 20.11.2012 
privind modificările Statutului Asociatiei şi se validează/ratifică Actul Adiţional nr.5 la 
Statutul Asociatiei semnat de primarul Pistol Gheorghe în numele ŞI pe seama 
Consiliului Local al oraşului Buftea. 

Art. 4. - Se împuterniceşte dna. Constantinescu Camelia, să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa în Registrul 
asociaţii lor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Constanţa. 

Art. 5. - Se aprobă modificarea şi completarea art. 5.2 din Dispoziţii Generale a 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare care va avea următorul conţinut: 
"Operatorul nu poate subdelega toate serviciile în exclusivitate; nu se consideră 
subconcesionare executarea Contractului prin sucursalele sau filialele Operatorului. 
Operatorul nu poate subconcesiona Bunurile de Retur. În baza hotărârii adunării 
generale a Asociaţiei, Operatorul poate subdelega unui alt operator, prin licitaţie 

publică, o parte a serviciilor în exclusivitate (gestiunea unei activităţi din cadrul 
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serviciului furnizat/prestat, respectiv operarea şi exploatarea părţii corespunzătoare a 
infrastructurii tehnica - edilitare aferente serviciului). La iniţiat iva unităţii administrativ 
teritoriale interesate, în mod excepţional , cu titlu accesoriu şi incidental, în baza 
hotărârii adunării generale a Asociaţiei, Operatorul poate folosi terenu ri şi în alte 
scopuri decât cel de realizare a serviciului public de apă şi canalizare, dar numai în 
scopul reducerii costurilor de operare prin încheierea unor contracte de achiziţie publ ică 

ori de parteneriat public-privat având ca obiect realizarea şi exploatarea de centrale 
electrice solare şi/sau eoliene. " 

Art. 6. - Se a probă modificarea şi completarea art. 70 din partea Dispoziţi i 
Generale a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă şi de Canalizare care va avea următorul conţinut: 
"1. În Aria Delegării este interzisă: 
- subconcesionarea în tot a gestiunii serviciilor care fac obiectul Contractului; 
- cesionarea Contractului. 
2. În Aria Delegării este permisă, în baza hotărârii adunării generale a Asociaţiei , 
subdelegarea către un alt operator, prin licitaţie publică, a unei părţi a serviciilor în 
exclusivitate (gestiunea unei activităţi din cadrul serviciului furn izatlprestat, respectiv 
operarea şi exploatarea părţii corespunzătoare a infrastructu rii tehnico-edilitare aferente 
serviciului). 
3. În Aria Delegării este permisă, în mod excepţional, cu titlu accesoriu ş i incidental, în 
scopul reducerii costurilor de operare urmărită prin Strategia de dezvoltare a sistemului 
de alimentare cu apă şi canalizare al unităţii administrativ teritoriale interesate, 
subconcesionarea sau transferul unui alt drept real asupra terenurilor prin încheierea 
de către Operator a unor contracte de achiziţie publică ori de parteneriat public-privat 
având ca obiect realizarea şi exploatarea de centrale electrice solare şi/sau eoliene." 

Art. 7. Se validează/ratifică Actul adiţional nr.5 la Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare aprobat în cadrul 
şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomun itară Apă Canal 
Constanţa din data de 20.11.2012, se validează/ratifică modul în care domnul primar 
Pistol Gheorghe a exercitat dreptul de vot în numele şi pe seama Consiliului Local al 
oraşului Buftea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă 
Canal Constanţa din data de 20.11.2012 privind modificările Contractului de Delegare 
a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare şi se 
validează/ratifică Actul Adiţional nr.5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare semnat de domnul primar Pistol 
Gheorghe, în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Buftea. 

Art. 8. Direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Oraşului Buftea 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal 
Constanţa ,S.C. Raja S.A. Constanţa şi In stituţiei Prefectului judeţu lui Ilfov. 
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