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PROIECT DE  H O T A R A R E

privind  modificarea Statutului Asociatiei de Dezvolare Intercomunitara „Apa Canal Constanta si a Contractului de 
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa

Primarul  comunei Suditi judetul Ialomita,
Examinand:
Raportul inregistrat la nr. 3096. din  31.10.2012 intocmit de viceprimarul comunei;
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomuntara Apa Canal Constanta,aprobat prin Hotararea  nr.  din 29.12.2010 a 
Consiliului Local al comunei Suditi;
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa,aprobat prin hotararea nr.  din 29.12.2010;
Hotararea nr. 2 din 09.02.2012 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor SC RajaSA Constanta;
Hotararea nr. 15 din 26.04.2012 a ADI Apa Canal Constanta ,de aprobare a demararii procedurilor legale in vederea 
incheierii de catre SC Raja SA Constanta a unor contracte pentru executare de parcuri hibride pentru obtinerea de energie 
neconventionala (fotovoltaic si eoliene) precum si de modificare a Contractului de delegare a gestiunii ;
Avizul Consiliului local al orasului Buftea judetul Ilfov pentru intentia de subdelegare a gestiunii serviciului de alimentare 
cu apa si canalizare;
In conformitate cu:
Prevederile  Legii  nr. 51/2006 privind serviciile comuntare de utilitati publice;
Prevederile legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare;
Prevederile legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata;
Prevederile art. 6 alin.(9) din legea nr. 522003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul  art. 44-48 din OG 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiliilor 
locale , propun urmatorul:

PROIECT   DE    HOTARARE

Art.1.-Se ia act de avizul privind intentia de subdelegare a serviciului de apa si canalizare de pe raza unitatii 
administrativ teritoriale a orasului Buftea;

Art.2.-Aproba modificarea si completarea art. 18 alin.2 lit. d) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Apa Canal Constanta,care va avea urmatorul continut:
Contractul de delegare a gestiunii Serviciului

1.Contractul de delegare va fi semnat,pe de o parte,de Asociatie,in numele si pe seama asociatilor,care vor avea 
impreuna calitatea de delegatar si, pe de alta parte,de Operator.

2.Prin contractul de delegare,Asociatia,in numele si pe seama asociatilor,va conferi Operatorului dreptul exclusiv 
de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilitatiublice pe raza lor de competenta teritoriala,precum si concesiunea 
exclusiva asupra bunurilor publice,care ,care constituie sistemele de alimentgare cu apa si de canalizare aferente 
Serviciului. Operatorul a fi responsabil de implementarea programelor de investitii,va inretine,moderniza,reabilita si 
extinde sistemele de alimengarecu apa si de canalizare si va gestiona Serviciul pe riscul si raspunderea sa, conform 
dispozitiilor Contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilitati se face prin indicatori de performanta care pot 
moderniza implementarea sistemului.

3.Asociatia va monitoriza indeplinirea de catre operator a obligatiilor ce ii incumba in temeiul Contractului de 
Delegare.

4.Asociatia, in temeiul mandatului conferit de asociati prin prezentul statut,va exerita in numele si pe seama 
acestora drepturile si obligatiile contractuale care le revin in calitate de delegatar.

5.In baza hotarariiadunarii generale a Asociatiei,Operatorul poate subdelega unui alt operator,prin licitatie 
publica,o parte a serviciilor in exclusivitate (gestiunea unei activitati din cadrul serviciului furnizat/prestat,respectiv 
operarea si exploatarea partii corespunzatoare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului). La initiativa unitatii 
administrativ teritorialeinteresate,in mod exceptional,cu titlu accesoriu si incidental,in baza hotararii adunarii generale a 



Asociatiei,Opretaorul poate folosi terenuri si in alte scopuri decat cel de realizare a serviciului public de apa si 
canalizare,dar numai in scopul reducerii costurilor de operare prin incheierea unor contracte de achizitie publica ori de 
parteneriat public- privat avand ca obiect realizarea si exploatarea de centrale electrice solare si/sau eoliene.

Art.3.-Se imputerniceste dl. primar Sincan Vasile,ca in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa Canal Constanta sa voteze pentru modificarile propuse si sa semneze in numele si pe seama 
Consiliului local Suditi Actul aditional la Statutul Asociatiei, anexat la prezenta hotarare.

Art.4.-Se imputerniceste d-na Constantinescu Camelia,sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru 
inregistrarea modificarilor si completarilor Statutului ADI Apa Canal Constanta in Registrul asociatiilor si fundatiilor de 
pe langa grefa Judecatoriei Constanta.

Art.5.-Aproba modificarea si completarea arrt.5.2 din Dispozitii Generale la Contractul deDelegare a Gestiunii 
Serviciului Public de Alimentare cu apa si Canalizare ,care va avea urmatorul continut:
„Operatorul nu poate subdelega toate serviciile in exclusivitate;nu se considera subconcesionare executarea 
Contractuluiprin sucursalele sau filialele Operatorului.Operatorul nu poate concesiona bunurile de retur. In baza Hotararii 
adunarii generale a Asociatiei,Operatorul poate subdelega unui alt operator,prin licitatie publica,o parte a serviciilor in 
exclusivitate (gestiunea unei activitati din cadrul serviciului furnizat/prestat,respectiv operarea  si exploatarea partii 
corespunzatoare a infrastructurii tehnico-edilitare  aferente serviciului). La initiativa unitatii administrativ teritoriale, 
interesate,in mod exceptional, cu titlu accesoriu si incidental,in baza hotararii adunarii generale a 
Asociatiei,Operatorulpoate folosi terenuri si in alte scopuri decat cel de realizare a serviciului public de apa si 
canalizare,dar numai in scopul reducerii costurilor de operare prin incheierea unor contracte de achizitie publica ori de 
parteneriat public privat, avand ca obiect realizarea si exploatarea de centrale electrice solare si/sau eoliene.

Art.6.-Aproba modificarea si completarea artr.70 din Dispozitii Generale a Contractului de delegare a Gestiunii 
Serviciilor Pubile de alimentare cu apa, si Canalizare care va avea urmatorul continut:
„1.In Aria Delegarii este interzisa:
-subconesionarea in tot a gestiunii servciilorcare fac obiectul Contractului;
-cesionarea Conractului.
2.In Aria Delegarii este permisa,in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei,subdelegarea catre un alt operator,prin 
licitatie publica,a unei parti a serviciilor in exclusivitate (gestiunea unei activitati din cadrul Serviciului 
furnizat/prestat,respectiv operarea si exploatarea partii corespunzatoare a infrastructurii tehico-edilitare aferente 
serviciului).
3.In Aria Delegarii este permisa,in mod exceptonal,cu titlu accesoriu si incidental,in scopul reducerii costurilor de operare 
urmarita prin Strategia de dezvolare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare al unitatii administrativ teritoriale 
interesate, subconcesionarea sau transferul unui alt drept real asupra terenurilor prin incheierea de catre Operator a unor 
contracte de achizite publica ori de parteneriat public-privat avand ca obiect realizarea si exploatarea  de cenrale electrice 
solare si/sau eoliene.”

Art.7.-Se imputerniceste dl.prmar Sincan Vasile, ca in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvolare 
Intercomunitara Apa Canal Constanta sa voteze pentru modificarile propuse si a semneze in numele si pe seama 
Consiliului local Suditi jud. Ialomita,Actul Aditional la Contractul de Delegare a Getiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apa si Canalizare, anexat .

Art. 8.- Prezentul proiect de   hotarare se afiseaza  in locuri publice, se publica pe site-linstitutiei,se comunica de 
indata consilierilor care pot formula si depune amendamente,compartimentului de specialitate  din cadrul Primariei ,dupa 
care va fi inscris pe ordinea de zi in vederea analizei si aprobarii de catre Consiliul local. 

INITIATOR,
PRIMARUL COMUNEI
SINCAN VASILE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI,

VASILE IOANA
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