
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Consiliul Judeţean  Ilfov;
Având în vedere:

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor 
Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ...............2009;

- Referatul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Apă - Ilfov 
nr.  28/06.07.2009,  înregistrat  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr. 
................2009;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ilfov nr. .................. 2009;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, 
juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi 
libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei de  organizare  şi  dezvoltare 
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  arhitectură  şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze 
şi studii economice;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  agricultură  şi  protecţia 
mediului

- Conform  art.6  din  Legea  nr.  241/2006  privind  serviciul  de 
alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată;



În temeiul art.  91, alin. 1, lit.f  şi art.  97 din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei  publice  locale,  republicată, cu  modificările  şi  completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1 Se  avizează  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prezentat în anexa care face 
parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.  2 Se  mandatează  reprezentantul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în 
Adunarea Generală a ADIA-ILFOV să aprobe Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art. 3 ADIA- Ilfov şi Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului 
propriu  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile 
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI

Monica Trandafir

Nr. .........
Din  ………2009



ROMÂNIA
 JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr………………….

RAPORT

Legea 51/2006 defineşte Serviciile Publice Locale ca fiind ansamblul 

activităţilor de utilitate şi interes public general, organizate la nivel de judeţ, 

municipiu,  oraş  sau  comună,  sub  conducerea,  coordonarea  şi 

responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice, în scopul de a satisface 

cerinţele comunităţilor locale, printre care se numără şi serviciile de apă şi 

de canalizare. 

Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este definit de 

Legea 241/2006 ca fiind ansamblul  de activităţi  de utilitate  publică şi  de 

interes  economic şi  social  general  organizate  în scopul  colectării,  tratării, 

transportului, depozitării şi distribuirii apei potabile sau industriale către toţi 

utilizatorii  de  pe  teritoriul  unei  localităţi,  respectiv,  de  colectare, 

transportare, tratare şi deversare a apei uzate, apelor de ploaie şi apelor de 

suprafaţă din zona urbană a localităţii. 



Potrivit  prevederilor  art.6  din  legea  sus  menţionată,  desfăşurarea 

activităţilor  specifice  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare, 

indiferent  de  forma  de  gestiune  aleasă,  se  realizează  pe  baza  unui 

regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de 

autorităţile  administraţiei  publice  locale  sau,  după  caz,  de  asociaţiile  de 

dezvoltare  intercomunitară  de  apă  şi  de  canalizare,  în  conformitate  cu 

regulamentul-cadru,  respectiv  caietul  de  sarcini-cadru  al  serviciului  de 

alimentare cu apă şi  de canalizare,  elaborate  de Autoritatea  Naţională  de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în 

continuare A.N.R.S.C., şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.

 În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de 

canalizare, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în 

cadrul  acestora,  se  avizează  de  autorităţile  deliberative  ale  unităţilor  

administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunările generale.

Prin Referatul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Apă –Ilfov 

a fost propus un regulament, în sensul prevederilor legale sus menţionate, 

întocmindu-se astfel un proiect de hotărîre privind avizarea acestuia de către 

Consiliul Judeţean Ilfov.

Faţă de cele menţionate am întocmit prezentul raport pentru a însoţi 

proiectul de hotărâre alăturat, supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

IRINA SULIMAN



ŞEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS 

AVIZARE LEGALITATE ACTE

ADELA STELIANA RALEA

ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN
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EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit Legii nr. 241/2006, modificată şi completată, serviciul public 
de alimentare cu apă şi de canalizare este definit de ca fiind ansamblul de 
activităţi  de  utilitate  publică  şi  de  interes  economic  şi  social  general 
organizate  în  scopul  colectării,  tratării,  transportului,  depozitării  şi 
distribuirii apei potabile sau industriale către toţi utilizatorii de pe teritoriul 
unei localităţi, respectiv, de colectare, transportare, tratare şi deversare a apei 
uzate, apelor de ploaie şi apelor de suprafaţă din zona urbană a localităţii. 

Potrivit  prevederilor  art.6  din  legea  sus  menţionată,  desfăşurarea 
activităţilor  specifice  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare, 
indiferent  de  forma  de  gestiune  aleasă,  se  realizează  pe  baza  unui 
regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de 
autorităţile  administraţiei  publice  locale  sau,  după  caz,  de  asociaţiile  de 
dezvoltare  intercomunitară  de  apă  şi  de  canalizare,  în  conformitate  cu 
regulamentul-cadru,  respectiv  caietul  de  sarcini-cadru  al  serviciului  de 
alimentare cu apă şi  de canalizare,  elaborate  de Autoritatea  Naţională  de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în 
continuare A.N.R.S.C., şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.



 În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de 
canalizare, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în 
cadrul  acestora,  se  avizează  de  autorităţile  deliberative  ale  unităţilor  
administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunările generale.

Prin Referatul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Apă –Ilfov 
a fost propus un regulament, în sensul prevederilor legale sus menţionate, 
întocmindu-se astfel un proiect de hotărîre privind avizarea acestuia de către 
Consiliul Judeţean Ilfov.

Faţă de cele precizate am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care 
îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
ROMAN GHEORGHE                                         CRISTINA MANICEA
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