
            ROMÂNIA JUDEŢUL  HUNEDOARA CONSILIUL  JUDEŢEAN  PROIECT   DE    HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare  cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului  CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; Având în vedere expunerea de motive nr. 6300 /2017 la proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora;           Văzând: - adresa nr. 31/25.04.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Apa Valea 
Jiului´´ înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 5476/25.04.2017; 

- decizia nr. 17/28.02.2017 a Consiliului de Administrație al  S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A Petroșani, privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului. Ținând cont de prevederile Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, precum și a Ordinului președintelui ANRSC nr .88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare; Potrivit Legii nr. 51/2006 privind servicile comunitare de utilități publice, 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 baza prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   H O T Ă R Ă Ş T E  :  Art.1.(1)- Se aprobă ,,Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) – Se mandatează reprezentantul UAT - Județul Hunedoara în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Apa Valea Jiului´´ Petroșani, să voteze aprobarea 
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului potrivit dispozițiilor alin. (1). Art.2.(1)- Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.     



  (2)- Prezenta poate fi contestată în temeiul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                      PREŞEDINTE,                                             AVIZAT,              Mircea Flaviu Bobora     SECRETAR AL JUDEŢULUI                     Sorin Dumitru STEFONI                                                                                                                 Deva, la __________2017                                 



ROMÂNIA JUDEŢUL  HUNEDOARA CONSILIUL  JUDEŢEAN  Nr. 6300/ 08.05. 2017       EXPUNERE  DE  MOTIVE   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 un procent de 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, 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.  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. Potrivit dispozițiilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și a Legii nr. 241/2006 a serviciului public de apă, 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 ANRSPGC nr. 88/2007 a fost publicat Regulamentul - cadru al serviciului de alimetare cu apă și de canalizare, iar prin Ordinul ANRSPGC 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 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 Asociaței de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, Apa Valea Jiului'' în data de 27.11.2012. 
 Contractul de furnizare/ prestare a servicului de alimentare cu apă și de canalizare, aflate în anexa la regulament, a fost preluat din vechiul Regulament al serviciilor, cel adoptat în anul 2013 de către Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară ,, Apa Valea Jiului, după avizarea de către ANRSC. Contractul conținea clauze specifice care permiteau contractarea și facturarea individuală a serviciilor la nivel de bloc, în situația în care nu era constituită asociație de proprietari, situația fiind predominantă la nivelul Văii Jiului. De asemenea, fiind menținute 



cantitățiile de apă uzată și apă meteorică facturate populației, respectiv, cantitatea de apă urată evacuată de utilizatorii casnici, reprezentând 80% din cantitatea totală de apă rece furnizată, iar cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare pentru utilizatorii casnic fiind stabilită de 1mc/ apartament/ lună.  În urma controlului efectuat în anul 2015 de către reprezentanții ANRSC, s-a dispus corelarea în totalitate a regulamentului și a contractului cu prevederile regulamentul - cadru și a contractului -cadru și stabilirea cantităților de apă uzată facturate abonaților casnici în baza unui studiu de specialitate.  Având în vedere dispozițiile art. 8 alin (3) lit. i și art. 10 (5) din Legea 51/2006 și Actul Constitutiv și Statutul ADI “Apa Valea Jiului” , Asociația exercită în numele și pe seama unităților administrativ - teritoriale, membre ale asociației, competențele și atribuțiile ce le revin, inclusiv aceea de elaborare și aprobare a regulamentelor serviciilor, a contractelor, a contractelor de furnizare / prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de unități publice, pe baza regulamentelor cadru, a contractelor cadru de furnizare /prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate și aprobate de unitățile de reglementare competente.  Faţă de considerentele enunţate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului, proiect pe care îl supunem spre analiza comisiilor de specialitate, dezbaterea şi aprobarea consiliului judeţean.         PREŞEDINTE,           Mircea Flaviu Bobora                     



ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA CONSILIUL JUDEŢEAN Serviciul Administrarea Domeniului Public                         Direcția Administraţie Publică si Privat, și Agenți Economici                     Locală Nr. 6301/ 08.05.2017 RAPORT DE  SPECIALITATE   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. 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.. Prin Ordinul Președintelui ANRSPGC nr. 88/2007 a fost publicat Regulamentul - cadru al serviciului de alimetare cu apă și de canalizare, iar prin Ordinul ANRSPGC 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 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 Asociaței de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, Apa Valea Jiului'' în data de 27.11.2012. În urma controlului efectuat în anul 
2015 de către reprezentanții ANRSC, s-a dispus corelarea în totalitate a regulamentului și a contractului cu prevederile regulamentul - cadru și a contractului -cadru și stabilirea cantităților de apă uzată facturate abonaților casnici în baza unui studiu de specialitate. 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 .   



   Faţă de considerentele enunţate mai sus, este necesară  elaborarea unui proiect de hotărâre de consiliu județean privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului.               Șef Serviciu                  Director executiv,          Munteanu Marius      Adina PRODAN-DUBEŞTEAN 
                                         



      ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2017      
 Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului 

      Prezenta anexă conţine 100 file                PREŞEDINTE,            SECRETAR AL JUDETULUI, 
 Mircea Flaviu Bobora                         Sorin Dumitru ŞTEFONI 
  
              


