ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
către 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. ........./...........2009;
Referatul Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională al judeţului
Ilfov nr ....../......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 buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice;
Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ,
privatizare şi integrare eurpeană
Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi
privat al judeţului;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.110/23.01.2008
Prevederile art. 2, art.8(2), lit.d., art.10(5), art.30(4), lit.a si art.311 (1), lit.a,
din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată
şi completată precum şi prevederile art. 20 (4) ale Legii 241/2006,
modificată şi completată
Conform art.10(6), lit.b, art.25(1), lit.b, alin (2), din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată
În temeiul art. 91 al. 1 lit. f) şi art. 97 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale republicate cu modificările şi completările
ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare al judeţului Ilfov, ca fiind gestiunea delegată şi delegarea gestiunii către S.C.
APA-CANAL ILFOV S.A., cu sediul în România, Str. Livezilor, nr. 94, oraşul
Pantelimon, jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov cu
nr.J23/1433/25.06.2009, CIF 25709173.
Art. 2 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIAIlfov ” cu sediul în România, judeţul Ilfov, oraşul Bragadiru, Şoseaua Alexandriei, nr.
249, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Cornetu cu nr.
1/05.01.2009, al cărei membru este şi Consiliul Judeţean Ilfov, să încheie Contractul de
delegare a gestiunii, cu obiect de activitate “serviciile de utilităţi publice”, în numele şi
pe seama Consiliului Judeţean Ilfov.
Art. 2 Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare („Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce se va încheia între ADIA Ilfov, în numele
şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale - membre ADIA Ilfov, şi S.C. APACANAL ILFOV S.A.
Art. 4 (1) Bunurile situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, membre
ADIA Ilfov, care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale, vor aparţine
domeniului public al judeţului Ilfov.
(2) Bunurile prevăzute la alin.1, vor fi concesionate prin Contractul de Delegare
către S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., în condiţiile legii, făcând parte integrantă din
acesta.
Art. 5 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Judeţean Ilfov, Serviciul Public de Cooperare Internă şi Internaţională al judeţului Ilfov
precum şi ADIA- 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.________ din__________2009
EXPUNERE

DE

MOTIVE

Regionalizarea reprezintă un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului
serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Această politică are drept scop
îmbunătăţirea performanţelor din sector printr-un management mai bun şi prin
profesionalism, precum şi beneficierea de economii de scară. De asemenea criteriile de
eligibilitate pentru obţinerea finanţării din fonduri europene pentru acest sector, impun
ca un operator regional să fie constituit de autoritatile locale beneficiare. Pentru
operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, regionalizarea înseamnă
reorganizare a doi sau mai mulţi operatori locali - de obicei municipali - într-un singur
operator regional. Consiliile locale respective nu vor mai deţine fiecare câte un singur
operator, care opereaza la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale, ci vor
participa la o societate comercială cu statut de operator regional (ROC) care va deservi
un număr de orase si comunitati participante.
Cadrul instituţional de regionalizare are în componenţă trei elemente cheie:
• Operatorul Regional (ROC)
• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
• Contractul de delegare a gestiunii serviciului care reglementează relaţia dintre
ROC şi consiliile locale respective.
Contractul de Delegare pentru managementul serviciilor de apă şi de canalizare
este un contract încheiat între Compania de Operare Regională (COR) - „S.C. APACANAL ILFOV S.A.”, pe de o parte (în calitate de operator), şi ADIA Ilfov pentru şi în
numele municipalităţilor membre (aceste municipalităţi reprezintă în mod colectiv
autoritatea de delegare). Este un contract unic pentru întreaga zonă de Proiect,
corespunzând zonei de competenţă teritorială a tuturor unităţilor teritorial administrative
care deleagă managementul serviciilor de apă şi de canalizare către COR.
În conformitate Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi de
canalizare, în cazul delegării managementului serviciilor, autorităţile administraţiilor
publice locale transferă către operatorul regional sarcinile şi responsabilităţile privind
furnizarea de servicii de utilităţi publice, precum şi managementul şi operarea sistemelor

aferente de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza unui contract de delegare a
managementului, aprobat prin hotărârea autorităţii de delegare.
Conform strategiei aprobată de POS Mediu, 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.
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,
ROMAN GHEORGHE

VICEPREŞEDINTE,
CRISTINA MANICEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.________ din__________2009
RAPORT
În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de
utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri şi în legătură
cu: alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în
administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice;
Gestiunea delegată, în conformitate cu prevederile art.30(4) din Legea nr.
51/2006, modificată şi completată, se realizează prin intermediul unor operatori sau
operatori regionali de drept privat, care pot fi:
a) societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale,
înfiinţate de autorităţile deliberative ale acestora;
Prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (8), din aceeaşi lege, contractul de
delegare a gestiunii serviciilor, se atribuie direct:
a) operatorilor regionali înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale
unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice;
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.110/23.01.2008, a fost înfiinţată S.C.
APA-CANAL ILFOV S.A.,
Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea
următoarelor condiţii cumulative:
a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de
acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei sau, după caz,
unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin
intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un
control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative
ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar
celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv
activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii
nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor

administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativteritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deţinut în
totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de
unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al
operatorului regional/operatorului este exclusă.
Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani.
Această durată poate fi prelungită doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate
depăşi jumătate din durata iniţială, cu condiţia ca durata totală să nu depăşească 49 de
ani.
Potrivit prevederilor legale, sistemele de utilităţi publice sau părţile componente
ale acestora, realizate în comun prin programe de investiţii noi realizate în cadrul
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice, aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se
înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare, în cazul judeţului Ilfov aplicându-se criteriul:
“ bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care
deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al
judeţului, dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi
judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei”
Bunurile proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din
componenţa sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea
serviciilor, pot fi:
a) date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în
administrare - în cazul gestiunii directe;
b) concesionate operatorilor în condiţiile legii, în baza hotărârii de atribuire şi a
contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.
Prin Referatul Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională al
Judeţului Ilfov, în sensul prevederilor legale sus menţionate, se precizează ca delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare să se facă către S.C. APACANAL ILFOV S.A.
Faţă de cele menţionate am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de
hotărâre alăturat, supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.
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