
            ROMÂNIA 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 

      PROIECT   DE    HOTĂRÂRE nr._____din__________2022 
 privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat  

al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului și a Caietului de 
sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Valea Jiului 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 25532/19.12.2022 la proiectul de hotărâre 

inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor; 
          Văzând: 

- adresa nr. 55/14.12.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Apa Valea 

Jiului´´ Petroșani, înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 

25023/14.12.2022; 
           - Nota de control a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice din data de 18.10.2022 înregistrată la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Apa Valea Jiului” cu nr.41/18.10.2022; 
         -  Ținând cont de prevederile art.16 alin. (1), alin. (1^1) precum și ale art. 37^3  alin.(2),  
din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Ordinului președintelui ANRSC nr. 88/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare; 

Potrivit prevederilor art.8 alin (3) lit. I, ale art. 10 (5) și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 
 51/2006 privind servicile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.16, alin(3) lit.f și ale art. 21 alin.(1) din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VALEA JIULUI”, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere contractul de delegare al serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare în zona localităților din Valea Jiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr. 41/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată;  

În baza prevederilor art. 173 alin.(5) lit. m din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
Art. 1.(1)- Se aprobă Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului, potrivit anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2)- Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de alimetare cu apa pentru Valea Jiului, 



potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.(1)- Se mandatează reprezentantul UAT - Județul Hunedoara în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Apa Valea Jiului´´ Petroșani, să voteze 

să voteze potrivit prevederilor art.1.(1) și ale art. 1.(2) din prezenta. 
Art.3.(1)- Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, SC APA 

SERV SA Petroșani, reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa valea Jiului” şi Serviciului administrarea 
domeniului public şi privat, agenți economici, monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice  prin grija serviciului administraţie publică locală, relaţii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 (2)- Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
          
 
          PREŞEDINTE,                                        AVIZAT, 
             Laurențiu Nistor    SECRETAR AL GENERAL JUDEŢULUI 
                          Daniel DAN 

                                                                                                      
      
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 Nr. 25532/19.12.2022 
 
 
     REFERAT DE APROBARE 

 
 

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani este operator regional pentru serviciul 
de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în zona localităţilor din Valea Jiului, organizat ca 
societate comercială pe acțiuni, având ca acționar majoritar – Județul Hunedoara prin Consiliul 
Judeţean Hunedoara – persoană juridică care deține 52,33 % din totalul acțiunilor.  

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani îşi desfăşoară activitatea potrivit 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intecomunitară „Apa Valea Jiului”- în numele unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 
41/2009, cu modificările și completările ulterioare.Potrivit acestui contract, operatorul regional 
de apă are obligaţia exploatării, întreţinerii şi administrării  infrastructurii de apă şi canal 
existente în zona oraşelor din Valea Jiului. 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Valea Jiului” s-a constituit în scopul 
reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii 
publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după 
caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

În conformitate cu dispozițiile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 
cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, desfășurarea activităților 
specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează pe baza unui 
regulament al serviciului, iar furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare se realizează în baza contractelor încheiate cu utilizatorii. Prin Ordinul Președintelui 
ANRSC nr. 88/2007 a fost publicat Regulamentul - cadru al serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare, iar prin Ordinul ANRSC nr. 90/2007 a fost publicat contractul - cadru de 
furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. În regulamentul 
serviciului și în contractul de furnizare/prestare a serviciului sunt prevăzute raporturile juridice 
dintre operatorul regional  și utilizatori. 

Prin adresa nr. 55/14.12.2022 înaintată de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară “Apa Valea Jiului” înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara 
sub nr. 25023/14.12.2022, se solicită aprobarea regulamentul consolidat pentru serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare în Valea Jiului, și a caietului de sarcini al serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare în Valea Jiului în foma propusă în anexele 1, respectiv anexa 2 
la prezentul proiect, ca urmare a indeplinirii măsurilor cuprinse în nota de control efectuat de 
către A.N:R.S.C.  în data de 18.10.2022 
  Având în vedere prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 



publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Actul Constitutiv și ale 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare “Apa Valea Jiului”, asociația exercită în 
numele și pe seama unităților administrativ - teritoriale, elaborarea și aprobarea regulamentului 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, ale Caietului de sarcini al serviciului de 
alimentare cu apă și canal, incheie contractul de delegare al serviciului de alimentare cu apă și 
canal  pe întreaga arie de operare și le supune aprobării Adunării Generale ale Asociației.  
 Faţă de considerentele enunţate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare pentru Valea Jiului și a Caietul de sarcini al serviciului de alimetare cu apa 
pentru Valea Jiului, potrivit anexelor 1, respectiv 2 la prezentul proiect, pe care îl supunem 
spre analiza comisiilor de specialitate, dezbaterea şi aprobarea consiliului judeţean.  
  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
     Laurențiu Nistor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul Administrarea Domeniului 
Public si Privat, Agenți Economici, 
Monitorizarea  Serviciilor de Utilități 
Publice 
Nr.25535/19.12.2022 
 
 

RAPORT DE  SPECIALITATE 
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Valea Jiului” s-a constituit în scopul 
reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii 
publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după 
caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.. 

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani îşi desfăşoară activitatea potrivit 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intecomunitară „Apa Valea Jiului”- în numele unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, contract înregistrat la registratura Consiliului Judeţean 
Hunedoara sub nr. 1657/19.03.2009. Potrivit acestui contract, operatorul regional de apă are 
obligaţia exploatării, întreţinerii şi administrării  infrastructurii de apă şi canal existente în zona 
oraşelor din Valea Jiului. 

Prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 88/2007 a fost publicat Regulamentul - cadru al 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,  

În regulamentul serviciului și în contractul de furnizare/prestare a serviciului se 
detaliază raporturile juridice dintre operator și utilizatori. 

Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului aflat 
în vigoare la data prezentei, a fost adoptat prin Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 
144/2019. Potrivit art. 22 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de 
forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet 
de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu 
regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. În cazul asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, regulamentul serviciului 
şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociaţiei se supun avizării autorităţilor 
administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile 
mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei. 

  Potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (1) și alin. (1^1) din Legea nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, autoritatea de reglementare competentă pentru 
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este A.N.R.S.C. având calitatea de 
reglementator tehnic şi economic pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 



În aceste condiţii, în urma controlului efectuat de către A.N.R.S.C. în data de 
18.10.2022 la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă Valea Jiului” Petroșani  au 
fost dispuse unele măsuri privind armonizarea prevederilor Regulamentului serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului, precum și a Caietului de sarcini al 
serviciului de alimentare cu apă si canalizare, cu modificările legislației din domeniul serviciilor 
publice de alimentare cu apă și canalizare. 

Prin urmare, prin adresa nr. 55/14.12.2022 înaintată de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară “Apa Valea Jiului” înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara 
sub nr. 25023/14.12.2022, se solicită aprobarea regulamentul consolidat pentru serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare în Valea Jiului, și a caietului de sarcini al serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare în Valea Jiului în foma propusă în anexele 1, respectiv anexa 2 
la prezentul proiect. 
 Faţă de considerentele enunţate mai sus, este necesară  elaborarea unui proiect de 
hotărâre de consiliu județean privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului, a Caietului de sarcini al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului și împuternicirea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociției de 
Dezvoltare Intercomunitară  ”Apă Valea Jiului”, să voteze în consecință. 

 
 
 
    Director executiv,        Șef serviciu, 
   Dan Daniela-Ioana                     Vasile Cosmin 
 
 
 
 
             Întocmit, 
                     Dănilă Sorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

ANEXA  nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2022 

 
 
 
 

Regulamentul consolidat al serviciului de alimentare  
cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului 

 
 

 
 
 
 

Prezenta anexă conţine     _ file 

 
 
 
 
 
 

 
      PREŞEDINTE,                 SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 

    Laurențiu Nistor                            Daniel  DAN 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                               Întocmit, 
                      Dănilă Sorin 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

ANEXA  nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2022 

 
 
 
 

Caietul de sarcini al serviciului de alimentare  
cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului 

 
 

 
 
 
 

Prezenta anexă conţine     _ file 

 
 
 
 
 
 

 
      PREŞEDINTE,                     SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 

    Laurențiu Nistor                               Daniel  DAN 
 
 
 
           Întocmit, 
                      Dănilă Sorin 


