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EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a delegarii gestiunii 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC RAJA SA , aprobarea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a regulamentului 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a caietelor de sarcini ale serviciului 

 
Doamnelor și domnilor consilieri, 

Serviciile de utilităţi publice sunt responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice 
locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de 
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi interesul general al comunităţii 
locale care este prioritar. 

Delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare reprezinta modalitatea 
de organizare, functionare si administrare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu 
respectarea conditiilor prevăzute de legislația în vigoare, referitor și la  programul de furnizare a 
apei, calitatea apei potabile, precum si respectarea parametrilor de calitate al apelor 
epurate/evacuate in Emisar. 

Intenția autorităților locale este de a delega gestiunea serviciului public către operatorul 
regional SC RAJA SA prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal 
Constanța”, în considerarea faptului că aceasta este cea mai bună soluție pentru ca prestarea și 
furnizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare în Municipiul Onești să se 
realizeze într-un sistem dezvoltat, în condiții optime și în regim de continuitate, cu protejarea 
intereselor utilizatorilor și creșterea calității vieții pentru cetățenii municipiului Onești prin 
dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aferente cu ajutorul fondurilor europene 
nerambursabile. 

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 18 aprilie 2017 privind aderarea 
Municipiului Onesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Apa Canal Constanta”, 
prevederile Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, Republicata, ale Legii nr.51/2006 a 
serviciilor comunitare  de utilitatii publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare 
cu apa si de canalizare, precum si ale Hotararii de Guvern nr 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru si statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de utilitati 
publice, prin acest proiect de hotărâre se propune delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apa si de canalizare catre SC RAJA SA, aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a regulamentului serviciului de alimenatre cu 
apa si de canalizare si a caietelor de sarcini ale serviciului. 

Faţă de cele arătate supra, având în vedere prevederile legale invocate urmează să 
aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

P R I M A R, 
         ING. NICOLAE GNATIUC 
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