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HOTARAREA NR. 20  DIN 31.10.2012 

Privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal 
Constanta si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare 

 
 

 
 

Consiliul Local al comunei  Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta 
extraordinara, legal constituita la adta de 31.10.2012; 
 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei 
Adamclisi; 

- Raportul de specialitate al  Comisiei  de specialitate  nr. 1 pentru agricultura, 
activitati economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protctia 
mediului si turism, administrarea domeniului public si privat al comunei, 
gospodarie comunala; 

- Prevederile legii nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 51 / 
2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, ale Legii nr. 241 / 2006 privind 
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare; 

- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta, aprobat 
prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. …… / ………………; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare aprobat prin 
Hotararea nr. …. / ………….; 

- Extras din Hotararea nr. 2 / 09.02.2012 a adunarii generale extraordinare a 
actionarilor S.C. RAJA S.A. , Hotararea nr. 15 / 26.04.2012 a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta, Avizul Consiliului Local al 
Orasului Buftea, adresa nr. 24008 / CG / 24.09.2012, Ministerul Mediului si 
Padurilor, Directia generala AM POS Mediu – Directia Fondul de Coeziune; 

- În temeiul art. 11,  art. 36 al. (2),  lit. e) si al. (7),  lit. c), precum şi art. 45 al. (3) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

 
 
 



 
HOTARASTE: 

 
 
ART.1. Se ia act de avizul privind intentia de subdelegare a serviciului de apa si de 
canalizare de pe raza unitatii administrative 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: 
,, (2) In legatura cu acestea, asociatii convin: 
 
(…)  
d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului: 
1. Contractul de delegare va fi semnat , pe de o parte, de Asociatie, in numele sip e 
seama asociatilor care vor avea impreuna calitatea de delegator, si, pe de alta parte, de 
Operator. 
2. Prin Contractul de Delegare Asociatia , in numele si pe seama asociatilor , va conferi 
Operatorului dreptul exclusive de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilitati 
publice pe raza lor de competenta teritoriala, precum si concesiunea exclusiva asupra 
bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apa si de canalizare 
aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de 
investitii, va intretine, moderniza, reabilita si extinde sistemele de alimentare cu apasi 
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 
monitoriza 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 catre asociati prin prezentul statut, va 
exercita in numele sip e seama acestora drepturile si obligatiile contractuale care le 
revin in calitate de delegator. 
5. 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 , respective operarea si exploatarea  
partii corespunzatoare a infrastructurii tehnico – edilitare aferente serviciului ). La 
initiative unitatii administrative teritoriale interesate, in mod exceptional, cu titlu 
accesoriu si incidental, in baza hotararii adunarii generale a Asociatiei, Operatorul poate 
folosi terenuri  si in alte socpuri decat cel de realizare a serviciului public de apa si de 
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 domnul primar Burcea Anton Tudorel, ca in Adunarea Generala 
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta sa voteze  pentru 
modificarile propuse si sa semnze in numele si pe seama  Consiliului Judetean Constanta 
Actul Aditional  la Statutul Asociatiei, anexat la prezenta adresa. 



Art. 4. Se imputerniceste dna. Constantinescu Camelia , sa indeplineasca procedurile 
prevazute de lege pentru inregistrarea  modificarilor si completarilor Statutului 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta in Registrul asociatiilor si 
fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Constanta. 
Art. 5. Aproba modificarea si completarea art. 5.2. din Dispozitii Generale  a Contractului 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare care va 
avea urmatorul continut: 
,, Operatorul  nu poate subdelega toate serviciile in exclusivitate; nu se considera 
subconcesionare executarea  Contractului prin sucursalele sau filialele Operatorului. 
Operatorul nu poate subconcesiona 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 , respective operarea si exploatarea  partii corespunzatoare 
a infrastructurii tehnico – edilitare aferente serviciului ). La initiative unitatii 
administrtaiv teritoriale interesate, in mod exceptional , cu titlu accesoriu si incidental, 
in baza hotararii adunarii generale a Asociatiei, Operatorul 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. 6 Aproba modificarea si completarea  art. 70 din Dispozitii Generale a Contractului 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare care va 
avea urmatorul continut: 

1. In Aria delegarii este interzisa: 
- subconcsionarea in tot a gestiunii serviciilor care fac obiectul Contractului; 
- cesionarea Contractului . 
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, 
respective operarea si exploatarea partii corespunzatoare a infrastructurii 
tehnico – edilitare aferente serviciului.) 

3. In Aria Delegarii este permisa, in mod exceptional, cu titlu accesoriu si incidental, 
in scopul reducerii costurilor de operare urmarita  prin Strategia de dezvoltare a 
sistemului de alimentare  cu apa si canalizare al unitatii administrativ  teritoriale 
intersate , subconcesionarea sau transferul  unui alt drept real asupra terenurilor  
prin incheierea de catre Operator a unor contracte de achizitie publica ori de 
parteneriat public – privat avand ca obiect realizarea si exploatarea de centrale 
electrice solare si / sau eoliene’’. 

Art. 7.  Se imputerniceste Domnul Primar Burcea Anton Tudorel 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 
Judetean Constanta Actul Aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare, anexat la prezenta hotarare. 



Art. 8. Directiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean 
Constanta vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art. 9. Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre institutiilor si persoanelor 

interesate pentru ducerea ei la indeplinire,  Institutiei Prefectului  Judeţului  Constanţa  

pentru  control  şi  verificarea  legalităţii  şi  o  va  afişa  în  locuri  publice  pentru  a  fi  

cunoscută  de  cetăţeni . 

 Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  cu  un  număr  de 11   voturi  din   cei  11    
consilieri  prezenţi  din totalul  de  11  consilieri  în  funcţie . 
 
 
 
 
 
NR.   20                                            PRESEDINTE DE SEDINTA                        CONTRASEMNAT 
DATA   31.10.2012                                  CONSILIER                                           SECRETAR 
                                                         PETRUT MARIANA                                         SIBEL SERIF 

 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind  modificarea  Statutului  Asociatiei  de Dezvoltare  

Intercomunitara  Apa   Canal   Constanta  si  a Contractului  de  Delegare  a  gestiunii 
serviciului  de  apa  si  de  canalizare 

 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta  propune  prin  acest proiect  modificarea  Statutului  Asociatiei  de 
Dezvoltare  Intercomunitara  Apa   Canal   Constanta  si  a Contractului  de  Delegare  a  
gestiunii serviciului  de  apa  si  de  canalizare; 
  
Avand in vedere: 

-Referatul doamnei Sibel Serif, secretarul comunei Adamclisi; 

- Statutul  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara Apa  Canal  Constanta,  aprobat  
prin Hotararea Consiliului  Judetean   Constanta nr. …… / ………………; 
-Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de apa si de  canalizare  aprobat  prin  
Hotararea nr. …. / ………….; 
-Extras din Hotararea nr. 2 / 09.02.2012 a adunarii generale extraordinare a actionarilor 
S.C. RAJA S.A. , Hotararea nr. 15 / 26.04.2012 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Apa Canal Constanta, Avizul Consiliului Local al Orasului Buftea, adresa nr. 24008 / CG / 
24.09.2012, Ministerul Mediului si Padurilor, Directia generala AM POS Mediu – Directia 
Fondul de Coeziune; 
- Prevederile  Legii nr. 215 / 2001 a  administratiei  publice locale, ale  Legii  nr. 51 / 2006 
a serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice, ale  Legii  nr. 241 / 2006 privind  serviciul  
de  alimentare  cu apa  si  de  canalizare; 
-Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si  aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare MODIFICAREA  STATUTULUI ASOCIATIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA CANAL CONSTANTA SI A CONTRACTULUI DE 
DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APA SI DE CANALIZARE. 
- În temeiul art. 11,  art. 36 al. (2),  lit. e) si al. (7),  lit. c), precum şi art. 45 al. (3) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv 
MODIFICAREA  STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA 
CANAL CONSTANTA SI A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APA 
SI DE CANALIZARE. 
 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 


