
ROMÂNIA 
JUDEŢUL   ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  modificarea  Contractului  de  Delegare  a  gestiunii  serviciului  de  alimentare  
cu apa si de canalizare prin Act Aditional si majorarii capitalului social al 

S.C. APA - CANAL ILFOV S.A. 

Consiliul Judeţean  Ilfov; 

Având în vedere: 

• Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean
Ilfov, înregistrată cu nr...................2011;

• Referatul  Directiei  Economice   din  cadrul  S.C  APA-  CANAL  ILFOV  S.A
nr.3931/17.10.2011   înregistrat   la   Consiliul   Judeţean   Ilfov   cu   nr.
................2011;

• Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.
...................2011;

• Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr. 49 din 23.03.2011 privind completarea
Hotararii Consiliului Judetean nr. 134/2010 pentru modificarea si completarea
Hotararii  Consiliului  Judetean  Ilfov  nr. 30/2008 , privind constituirea
Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Apa „ADIA -ILFOV”.

• Hotararea  Consiliului  Local  al  orasului  Bragadiru  nr. 22  din 31.03.2011,
privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a gestiunii serviciului 
de alimentare cu apa si  de canalizare prin Act Aditional si aprobarea majorarii 
capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A. 

• Hotararea  Consiliului  Local  al  orasului  Pantelimon   nr.  41 din  20.04.2011, 
privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a gestiunii serviciului 



de alimentare cu apa si de canalizare prin Act Aditional si aprobarea majorarii 
capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hotararea Consiliului Local a comunei Branesti   nr. 9 din 30.03.2011, privind 
aprobarea  modificarii  Contractului  de  Delegare  a  gestiunii  serviciului  de 
alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  prin  Act  Aditional  si  aprobarea  majorarii 
capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

Hotararea Consiliului Local a comunei Cernica nr.  7 din 23.03.2011, privind 
aprobarea  modificarii  Contractului  de  Delegare  a  gestiunii  serviciului  de 
alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  prin  Act  Aditional  si  aprobarea  majorarii 
capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

Hotararea Consiliului Local a comunei Cornetu  nr. 17 din 28.03.2011, privind 
aprobarea  modificarii  Contractului  de  Delegare  a  gestiunii  serviciului  de 
alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  prin  Act  Aditional  si  aprobarea  majorarii 
capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

Hotararea  Consiliului  Local  a  comunei  Ciorogarla   nr.12  din  28.04.2011, 
privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  prin  Act  Aditional  si  aprobarea  majorarii 
capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

Hotararea  Consiliului  Local  a  comunei  Dobroesti   nr.  13  din  12.04.  2011, 
privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  prin  Act  Aditional  si  aprobarea  majorarii 
capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

Hotararea Consiliului Local a comunei Domnesti   nr. 05 din28.04.2011, privind 
aprobarea  modificarii  Contractului  de  Delegare  a  gestiunii  serviciului  de 
alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  prin  Act  Aditional  si  aprobarea  majorarii 
capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

Hotararea Consiliului Local a comunei  Tunari nr.23 din 24.03.2011, privind 
delegarea  gestiunii  serviciului  de  alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  catre 
S.C. Apa - Canal Ilfov S.A. si participarea la majorarea capitalului social al 
S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

Adresa Consiliului Local  a comunei  Dragomiresti  Vale nr.36 din 31.10.2011, 
privind acordul  pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare  catre   S.C.  Apa  -  Canal  Ilfov  S.A.  si  participarea  la  majorarea 
capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

Hotararea Consiliului Local a comunei  Balotesti nr. 16 din 31.03.2011,  privind 
delegarea  gestiunii  serviciului  de  alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  catre 



S.C. Apa - Canal Ilfov S.A. si participarea la majorarea capitalului social al 
S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.
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Hotararea Consiliului Local a comunei  Ciolpani nr. 16 din 14.04.2011 privind 
delegarea  gestiunii  serviciului  de  alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  catre 
S.C. Apa - Canal Ilfov S.A. si participarea la majorarea capitalului social al 
S.C. Apa - Canal Ilfov S.A.

Hotararea  Consiliului Local a comunei  Glina nr. 21 din 28.06.2011, privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre   S.C. 
Apa - Canal Ilfov S.A. si participarea la majorarea capitalului social al  S.C. 
Apa - Canal Ilfov S.A.

Prevederile Legii  nr. 215/2001 a administratiei  publice locale,  republicata,  cu 
modificarile  si  completarile  ulterioare,   ale  Legii  nr.  51/2006  a  serviciilor 
comunitare de utilitati  publice,  cu modificarile si  completarile ulterioare,   ale 
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu 
modificarile si completarile ulterioare,

Prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale,  cu modificarile  si 
completarile ulterioare,

Prevederile  Legii  nr.  31/1990 privind societatile  comerciale,  cu modificarile  si 
completarile ulterioare,

Statutul Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara Apa - ADIA Ilfov si Actul 
Constitutiv al S.C. APA - CANAL ILFOV S.A.,

Prevederile  Contractului  de  Delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de 
alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  incheiat  intre  Asociatia  de  Dezvoltare 
Intercomunitara Apa - ADIA Ilfov si S.C. APA - CANAL ILFOV S.A., 

Avand  in  vedere  prevederile  art.  45  alin  5  din  Legea  nr.  215/2001  a  administratiei 
publice locale, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art. 11, art. 91 alin. (1) lit. d) si e), alin. (5) lit. a) pct. 13 si alin. (6) lit. c), 
precum si art.  98 din Legea nr. 215/2001 a administratiei  publice locale, republicate, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 



HOTARASTE 

Art.1. Se  aproba  modificarea  Contractului  de  Delegare  a  gestiunii  serviciilor 
publice  de  alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  incheiat  intre  Asociatia  de  Dezvoltare 
Intercomunitara  Apa  -  ADIA  Ilfov  si  S.C.  APA  -  CANAL  ILFOV  S.A.,  prin  Actul 
Aditional nr.1, care face parte integranta la prezenta hotarare. 

Art.2.  Se  imputerniceste  domnul  Cristache  RADULESCU,  reprezentantul  
Consiliului  Judetean  Ilfov  in  Adunarea  Generala  a  Asociatiei  de  Dezvoltare  
Intercomunitara  Apa - ADIA Ilfov sa voteze in favoarea aprobarii modificarii 
Contractului de Delegare si adoptarii Actului Aditional nr.1 la Contractul de Delegare dupa 
transmiterea tuturor Hotararilor  Consiliilor Locale ale localitatilor in cauza. 

Art.3. (1) Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa- ADIA Ilfov 
sa semneze Actul Aditional nr.1 la Contractul de Delegare, prin reprezentantul sau legal, in 
numele si pe seama Judetului Ilfov. 

(2)  Se  imputerniceste  domnul  Cristache  RADULESCU  reprezentantul 
Consiliului Judetean Ilfov in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa- ADIA Ilfov sa 
semneze pentru avizare Actul Aditional nr.1 la Contractul de Delegare, in numele si pe seama 
Judetului  Ilfov,  dupa  transmiterea  tuturor  Hotararilor   Consiliilor  Locale  ale localitatilor 
in cauza. 

Art.4. (1) Se aproba majorarea capitalului social al S.C. APA - CANAL ILFOV S.A. 
cu suma de 2.645.000 Lei, din care 2.000.000 Lei reprezinta aportul in numerar al Judetului 
Ilfov. 

(2) Majorarea capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A. se va face prin 
emisiunea de noi actiuni cu o valoare nominala de 1leu/actiune. 

(3)  Se desemneaza domnul Gheorghe COTEA ca reprezentant al Consiliului  
Judetean  Ilfov in Adunarea Generala a Actionarilor din S.C. APA - CANAL ILFOV  
S.A. 

(4)  Se  imputerniceste  domnul  Gheorghe  COTEA  reprezentantul  Consiliului 
Judetean  Ilfov in Adunarea Generala a Actionarilor din S.C. APA - CANAL ILFOV 
S.A.,  sa  voteze  hotararile  cu  privire  la  majorarea  capitalului  social  si  modificarea 
Contractului  de  Delegare  prin  Actul  Aditional  nr.1.  dupa  transmiterea  tuturor  Hotararilor 
Consiliilor Locale ale localitatilor in cauza. 

(5) Se imputerniceste dl. Baicoianu Marius, cetatean roman, nascut in data  
de 05.04.1980 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, posesor al CI seria RD nr. 361018  
eliberat  de Sectia 20 Politie  la data de 09.03.2004, sa indeplineasca  toate procedurile  
privind  inregistrarea  la  Oficiul  Registrului  Comertului  a  modificarilor  intervenite  ca  
urmare  a  majorarii  capitalului  social  al  S.C.  APA - CANAL ILFOV S.A., dupa 
transmiterea tuturor Hotararilor  Consiliilor Locale ale localitatilor in cauza. 



Art.5.  Hotararile  Consilului  Judetean Ilfov nr 49/27.03.2009, privind participarea  
judeţului   Ilfov,   prin   Consiliul   Judeţean   Ilfov,   cu   capital   la   înfiinţarea 
S.C.  APĂ-CANAL  ILFOV  S.A.;   nr.  154/30.09.2009    privind  delegarea  gestiunii  
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.,  
precum  si  Hotararea  Consiliului  Judetean  Ilfov   nr. 155/30.09.2009  privind  numirea  
reprezentantului  Consiliului  Judeţului  Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C.  
APĂ-CANAL ILFOV S.A.,  se modifica si se completeaza corespunzator. 

Art.6. Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul Consiliului  Judeţean  Ilfov  precum  şi 
S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE, 

Cristache Rădulescu 

Avizează, 
SECRETAR  AL JUDEŢULUI, 

Monica Trandafir 
Nr...........  
Din  ………2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL   ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.________ din__________2011 

EXPUNERE DE MOTIVE 

In Referatul S.C. APA- CANAL ILFOV S.A. nr.3931/17.10.2011 se  mentionaza faptul ca 
Consiliul  Judetean  Ilfov  a infiintat   prin HCJ nr. 49 din  27.03.2009 alaturi   de localitatile 
Bragadiru,  Pantelimon,  Branesti,  Cernica,  Cornetu,  Ciorogarla,  Domnesti  si  Dobroesti, 
operatorul regional S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. 

Deasemenea prin HCJ nr. 30/2008 alaturi de localitatile mentionate mai sus a  infiintat 
Asociatia  de dezvoltare Intercomunitara  Apa ADIA-Ilfov. 

Operatorul  regional  S.C.  APA-CANAL  ILFOV  S.A   si  Asociatia  ADIA-Ilfov  au  fost 
constituite  in  scopul  realizarii  proiectului „Reabilitarea    si  modernizarea  sistemelor  de 
alimentare cu apa si canalizare din judetul Ilfov”, tinand cont de prevederile Axei prioritare 1 a 
POS Mediu. 

Conform prevederilor  POS MEDIU elementele  instituţionale cheie  ale procesului   de 
regionalizare sunt: 

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ( ADI)
• Compania Operatorului Regional (COR)
•  Contractul de Delegare 

Contractul  de  Delegare  este  acordat  direct  Operatorului   Regional,  prin  aplicarea 
excepţiei de la regula de licitare, în conformitate cu Legea 241/2006. Acordarea directă a 
contractului  de  delegare  este  realizată  în  conformitate  cu  regulile  interne  ale  UE  ca  o 
excepţie de la procedurile de licitare. Modificările prevăzute pentru Legile 51 şi 241 includ de 
asemenea şi prevederile privind regulile "in house" conţinute în aceste legi. 

Reglementările  europene  cu  privire  la  licitaţie  nu  se  aplică  dacă  sunt  îndeplinite  simultan 
următoarele condiţii: 
a)  unităţile administrative teritoriale exercită, via ADI, un control direct asupra COR, similar

controlului pe care îl exercită asupra departamentelor proprii, cu o influenţă dominantă
asupra  tuturor  deciziilor  strategice  şi/sau  semnificative  ale  COR (criteriul “controlului
similar”);

b) COR efecutează, exclusiv, activităţi pentru a furniza servicii de apă şi canalizare pentru 
acele unităţi administrativ teritoriale care au delegat managementul acestor servicii către 
COR (criteriul “activităţii exclusive"); 

c)  capitalul social al COR este deţinut în întregime de unităţile administrativ teritoriale care  
sunt membre ale ADI, participarea capitalului privat fiind exclusă. 



Dupa  constituirea  Asociatiei  de  dezvoltare  intercomunitara  ADIA-Ilfov  si  a  operatorului 
regional S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., mai multe localitati din judetul Ilfov si-au exprimat 
vointa  de  a  se  asocia   in  ADIA-Ilfov,  si  de  a  fi  operate  de  Operatorul  Regional  S.C. 
APACANAL ILFOV S.A. 

Astfel  prin  Hotararea  Consiliului  Judetean  Ilfov  nr.134/2010  s-a  aprobat  aderarea 
localitatilor Balotesti, si Tunari la Asociatia de  Dezvoltare Intercomunitara ADIA-Ilfov, ulterior  
acestei hotarari alte localitati din Judetul Ilfov au dorit aderarea la ADIA-Ilfov prin HCL astfel:  
Hotararea  Consiliului  Local  al  Comunei  Dragomiresti  Vale  nr. 33  din  data  de 
22.10.2010 
Hotararea Consiliului Local al Comunei Ciolpani nr. 6 din data de 10.02.2011 
Hotararea  Consiliului Local Glina nr. 38 din data de 26.10.2010. 

Pentru a fi respectate prevederile POS Mediu si regulile ” in house” ale Uniunii europene 
noile localitati care si-au exprimat acordul de a fi operate de S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.  
trebuie sa  detina capital la operator si sa delege gestiunea serviciilor de apa si canalizare 
catre acesta. 

Consiliul Judetean Ilfov este actionar majoritar in cadrul S.C.APA-CANAL ILFOV S.A. si are 
in prezent 55,56% din actiuni. 

Pentru  a  ramane  in  continuare  actionar  majoritar  si  dupa  intrarea  noilor  localitati  este 
nevoie ca Consiliul Judetean Ilfov sa vina cu un aport de capital  in numerar in valoare de 
2.000.000 Lei. 

Faţă  de  cele  relatate  mai  sus  am  iniţiat  proiectul  de  hotărâre  alăturat  pe  care  îl 

supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov. 

PREŞEDINTE, 
CRISTACHE RĂDULESCU 

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,
ROMAN GHEORGHE CRISTINA MANICEA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL   ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.________ din__________2011 

R A P O R T 

In Referatul S.C. APA- CANAL ILFOV S.A. nr.3931/17.10.2011 se  mentionaza faptul ca 
Consiliul  Judetean  Ilfov  a infiintat   prin HCJ nr. 49 din  27.03.2009 alaturi   de localitatile 
Bragadiru,  Pantelimon,  Branesti,  Cernica,  Cornetu,  Ciorogarla,  Domnesti  si  Dobroesti, 
operatorul regional S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. 

Deasemenea prin HCJ nr. 30/2008 alaturi de localitatile mentionate mai sus a  infiintat 
Asociatia  de dezvoltare Intercomunitara  Apa ADIA-Ilfov. 

Operatorul  regional  S.C.  APA-CANAL  ILFOV  S.A   si  Asociatia  ADIA-Ilfov  au  fost 
constituite  in  scopul  realizarii  proiectului „Reabilitarea    si  modernizarea  sistemelor  de 
alimentare cu apa si canalizare din judetul Ilfov”, tinand cont de prevederile Axei prioritare 1 a 
POS Mediu. 

Conform prevederilor  POS MEDIU elementele  instituţionale cheie  ale procesului   de 
regionalizare sunt: 

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ( ADI)
• Compania Operatorului Regional (COR)
•  Contractul de Delegare 

Contractul  de  Delegare  este  acordat  direct  Operatorului   Regional,  prin  aplicarea 
excepţiei de la regula de licitare, în conformitate cu Legea 241/2006. Acordarea directă a 
contractului  de  delegare  este  realizată  în  conformitate  cu  regulile  interne  ale  UE  ca  o 
excepţie de la procedurile de licitare. Modificările prevăzute pentru Legile 51 şi 241 includ de 
asemenea şi prevederile privind regulile "in house" conţinute în aceste legi. 

Reglementările  europene  cu  privire  la  licitaţie  nu  se  aplică  dacă  sunt  îndeplinite  simultan 
următoarele condiţii: 
d) unităţile administrative teritoriale exercită, via ADI, un control direct asupra COR, similar

controlului pe care îl exercită asupra departamentelor proprii, cu o influenţă dominantă
asupra  tuturor  deciziilor  strategice  şi/sau  semnificative  ale  COR (criteriul “controlului
similar”);



e)  COR efecutează, exclusiv, activităţi pentru a furniza servicii de apă şi canalizare pentru 
acele unităţi administrativ teritoriale care au delegat managementul acestor servicii către 
COR (criteriul “activităţii exclusive"); 

f)  capitalul social al COR este deţinut în întregime de unităţile administrativ teritoriale care 
sunt membre ale ADI, participarea capitalului privat fiind exclusă. 

Dupa  constituirea  Asociatiei  de  dezvoltare  intercomunitara  ADIA-Ilfov  si  a  operatorului 
regional S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., mai multe localitati din judetul Ilfov si-au exprimat 
vointa  de  a  se  asocia   in  ADIA-Ilfov,  si  de  a  fi  operate  de  Operatorul  Regional  S.C. 
APACANAL ILFOV S.A. 

Astfel  prin  Hotararea  Consiliului  Judetean  Ilfov  nr.134/2010  s-a  aprobat  aderarea 
localitatilor Balotesti, si Tunari la Asociatia de  Dezvoltare Intercomunitara ADIA-Ilfov, ulterior  
acestei hotarari alte localitati din Judetul Ilfov au dorit aderarea la ADIA-Ilfov prin HCL astfel:  
Hotararea  Consiliului  Local  al  Comunei  Dragomiresti  Vale  nr. 33  din  data  de 
22.10.2010 
Hotararea Consiliului Local al Comunei Ciolpani nr. 6 din data de 10.02.2011 
Hotararea  Consiliului Local Glina nr. 38 din data de 26.10.2010. 

Pentru a fi respectate prevederile POS Mediu si regulile ” in house” ale Uniunii europene 
noile localitati care si-au exprimat acordul de a fi operate de S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.  
trebuie sa  detina capital la operator si sa delege gestiunea serviciilor de apa si canalizare 
catre acesta. 

Consiliul Judetean Ilfov este actionar majoritar in cadrul S.C.APA-CANAL ILFOV S.A. si are 
in prezent 55,56% din actiuni. 

Pentru  a  ramane  in  continuare  actionar  majoritar  si  dupa  intrarea  noilor  localitati  este 
nevoie ca Consiliul Judetean Ilfov sa vina cu un aport de capital  in numerar in valoare de 
2.000.000 Lei. 

Faţă  de  cele  relatate  mai  sus  am  iniţiat  proiectul  de  hotărâre  alăturat  pe  care  îl 

supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.
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