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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a
delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.
RAJA S.A., aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa
si de canalizare, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare si a Caietelor de sarcini ale serviciului
Doamnelor şi Domnilor Consilieri,
Legea nr.215/2001 a administrației publice locale stabilește, ca atribuții ale consiliului
local, asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică
privind alimentarea cu apă și canalizare.
Potrivit Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Legii
nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei
publice locale au competenţă exclusivă în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea,
organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționarii serviciilor de utilități publice,
precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea
bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente
sistemelor de utilități publice.
Prin procesul-verbal nr. 83590/19.12.2016 a fost preluat sistemul public de apă și de
canalizare de la SC Apă Canal SA Onești, iar prin HCL nr. 35/28.02.2017 a fost delegată
gestiunea, provizoriu, către SC D.P.P.Onești SA, până la aderarea municipiului Onești la o
Asociație de Dezvoltare Intercomunitară.
Prin H.C.L. nr.36/28.02.2017 a fost înființată Comisia de analiză și evaluare a scrisorilor
de intenție privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în
Municipiul Onești, printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară.
Prin HCL nr.62/18.04.2017 s-a aprobat aderarea Municipiului Onești la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”, persoană juridică de drept român de
utilitate publică, înfiinţată conform dispoziţiilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Comisia de analiză și evaluare a scrisorilor de intenție privind furnizarea/prestarea
serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Onești constituită prin
H.C.L. nr.36/2017 a întocmit Raportul Comisiei nr. 19593/18.04.2017 prin care se recomandă
ca oportun și favorabil pentru Municipiul Onești, aderarea la Asociatia de Dezvoltare
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Intercomunitară ,,Apa- Canal Constanța” și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare către operatorul regional S.C RAJA Constanța S.A.
S.C. Raja Constanța S.A. este operatorul regional căruia i-a fost delegată gestiunea
directă de către ADI „Apă-Canal Constanța ” pentru serviciul de apă și de canalizare.
Potrivit art.22 din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice se
organizează și se realizează în modalitatea gestiunii directe sau a gestiunii delegate, aceasta
fiind stabilită prin hotărârea autorității deliberative, în alegerea modalității interesul general al
colectivității locale fiind prioritar.
Potrivit dispozițiilor art. 28, alin.(2¹) din Legea nr. 51/2006 ”atribuirea directă a
Contractului de Delegare a gestiunii unui operator de drept privat se face cu respectarea
următoarelor condiţii cumulative (denumite de doctrina si jurisprudenta Curtii Europene de
Justitie „regulile in house”) ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de
delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:
a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi
ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativteritorială, 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, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv activitati din sfera
furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare destinate satisfacerii
nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor
administrativ-teritoriale membre ale ADI;
c) capitalul social al Operatorului Regional, este detinut in totalitate de unitatile
administrativ-teritoriale membre ale ADI; participarea capitalului privat la capitalul social al
OR este exclusa.
Ultimele modificări legislative permit posibilitatea autorităților locale de a realiza
gestiunea directă a serviciului public prin intermediul unui operator regional de tipul unei
societăți comerciale reglementate de Legea nr.31/1990, cu capital social integral al unităților
administrativ-teritoriale, înființată de autoritățile deliberative ale acestora, iar contractul de
delegare a gestiunii poate fi atribuit direct.
Faţă de cele arătate, urmează să analizați și să dispuneți.
Șef Serviciul Juridic,
cons. jur. Irina Elena Anghel

Șef Serviciul Monitorizare Utilități Publice,
ing. Medianu Laurențiu
Întocmit,
Cons. Jur.Dima Marilena
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