ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

HOTĂRÂREA

NR. 108

privind aprobarea modificării și completării Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Canal” Constanţa, si a Contractului de Delegare a
gestiunii serviciului de apa si canalizare
Consiliul Local POARTA ALBĂ, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2014 ;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a Primarului comunei dl. Delicoti Vasile ;
- Raportul compartimentului de specialitate ;
- Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ;
- Adresa nr. 290/03.12.2014 a A.D.I. „Apă-Canal” Constanța înregistrată sub nr. 8597 din
09.12.2014 ;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si
canalizare;
- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa- Canal” Constanta aprobat prin
Hotararea Consiliului local comunal nr. 86 din 31.10.2008 ;
- „Contractul de Delegare”) atribuit direct, conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006
modificată şi completată şi art. 211 din Legea nr. 241/2006 modificată şi completată, operatorului regional
S.C. RAJA S.A (denumit în continuare „Operatorul”), aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
257/2006.
În temeiul art. 11, art. 36 alin. 1, alin. 2 lit e) şi alin. 7 lit. c), precum şi art.45 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APĂ CANAL”
Constanţa, cu modalitatea de aplicare a criteriilor prevăzute în art.10, alin.6 din Legea nr.51/2006 astfel: se modifică și se completează art.18, alin.2, lit. „b” cu punct 5 care va avea următorul conținut:
„ (5) Sistemele de utilități publice sau părțile componente ale acestora
realizate în común prin programe de investiții noi realizate în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară
cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, aparțin proprietății publice a unităților administrativteritoriale membre și se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, pe baza umătoarelor criterio:
a) Bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ- teritoriale pe care o și
deservesc, aparțin domeniului public al acesteia;
b) Bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai
multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al județului, dacă tóate unitățile administrativteritoriale implicare sunt situate în același județ și județul este membru al asociației;
c) Pentru bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ- teritoriale și/sau care deservesc
mai multor unități administrativ-teritoriale, apartanența acestora se stabilește de către adunarea generală a
asociației șiu este prevăzută în contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unități administrativ-teritoriale
sunt situate în județe diferite sau dacă județul un este membru”
Art.2. Se aprobă completarea art.33 din Dispozițiile generale din Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, astfel:
- Se modifică și se completează art.33 din Dispozițiile generale- Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu punctul 17 care va avea următorul conținut:
„17. Înregistrarea bunurilor noi realizare
(5) Sistemele de utilități publice sau părțile componente ale acestora realizate în común prin
programe de investiții noi realizate în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice, aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale membre și se
înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările și completările ulterioare, pe baza umătoarelor criterio:

a) Bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ- teritoriale pe care o și
deservesc, aparțin domeniului public al acesteia;
b) Bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai
multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al județului, dacă tóate unitățile administrativteritoriale implicare sunt situate în același județ și județul este membru al asociației;
c) Pentru bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ- teritoriale și/sau care deservesc
mai multor unități administrativ-teritoriale, apartanența acestora se stabilește de către adunarea generală a
asociației șiu este prevăzută în contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unități administrativ-teritoriale
sunt situate în județe diferite sau dacă județul un este membru”.
Art.3. Se împuterniceşte d-na Constantinescu Camelia, să îndeplinească procedurile prevăzute de
lege pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Apa Canal Constanţa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Constanţa.
Art.4. Se împuterniceşte dl. Popa Gică ca în Adunarea Generală a Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canal Constanţa să voteze pentru modificările propuse şi să semneze în
numele şi pe seama Consiliului Local comunal Poarta Albă.
Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, A.D.I.- Apă-Canal Constanța, Biroului Buget – Finanţe, Contabilitate,
Impozite şi Taxe şi Resurse Umane, Primarului comunei Poarta Albă şi o va face publică prin afişare.
Art. 6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12 voturi pentru , - împotrivă, - abţineri, din totalul
de 12 consilieri prezenţi.
POARTA ALBA/22.12.2014

Preşedinte şedintă,
Consilier,
ȚIGMEANU FLORENTINA
Contrasemnează,
Secretarul comunei Poarta Albă,
Jr. CUMPĂNAŞU CAMELIA

STATUTUL
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA – CANAL CONSTANTA"

ASOCIATII:
1. JudeŃul Constanta, prin Consiliul JudeŃean Constanta cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Preşedinte al Consiliului JudeŃean,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului JudeŃean ........, nr. ……
din……. ;
2. Municipiul Constanta, prin Consiliul Local Constanta, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. … din……. ;
3. Municipiul Mangalia, prin Consiliul Local Mangalia, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. … din……. ;
4. Municipiul Medgidia, prin Consiliul Local Medgidia, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din …. ;
5. Oraşul Cernavoda, prin Consiliul Local Cernavoda, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
6. Oraşul Navodari, prin Consiliul Local Navodari, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
7. Oraşul Murfatlar, prin Consiliul Local Murfatlar, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
8. Oraşul Eforie, prin Consiliul Local Eforie, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud. ……., cod
..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
9. Oraşul Harsova, prin Consiliul Local Harsova, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud. …….,
cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
10.
Oraşul Negru Voda, prin Consiliul Local Negru Voda, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
11.
Oraşul Ovidiu, prin Consiliul Local Ovidiu, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
12.
Oraşul Baneasa, prin Consiliul Local Baneasa, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
13.
Oraşul Techirghiol, prin Consiliul Local Techirghiol, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
14.
Comuna Adamclisi, prin Consiliul Local Adamclisi, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
15.
Comuna Agigea, prin Consiliul Local Agigea, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;

16.
Comuna Aliman, prin Consiliul Local Aliman, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
17.
Comuna Amzacea, prin Consiliul Local Amzacea, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
18.
Comuna Baraganu, prin Consiliul Local Baraganu, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
19.
Comuna Castelu, prin Consiliul Local Castelu, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
20.
Comuna Cerchezu, prin Consiliul Local Cerchezu, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
21.
Comuna Chirnogeni, prin Consiliul Local Chirnogeni, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
22.
Comuna Ciobanu, prin Consiliul Local Ciobanu, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
23.
Comuna Ciocarlia, prin Consiliul Local Ciocarlia, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
24.
Comuna Cobadin, prin Consiliul Local Cobadin, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
25.
Comuna Comana, prin Consiliul Local Comana, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
26.
Comuna Corbu, prin Consiliul Local Corbu, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
27.
Comuna Crucea, prin Consiliul Local Crucea, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
28.
Comuna Cumpana, prin Consiliul Local Cumpana, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
29.
Comuna Cuza Voda, prin Consiliul Local Cuza Voda, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
30.
Comuna Deleni, prin Consiliul Local Deleni, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
31.
Comuna Dobromir, prin Consiliul Local Dobromir, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
32.
Comuna Dumbraveni, prin Consiliul Local Dumbraveni, cu sediul în ……... str. ….
nr. …., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
33.
Comuna Fantanele, prin Consiliul Local Fantanele, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
34.
Comuna Garliciu, prin Consiliul Local Garliciu, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;

35.
Comuna Gradina, prin Consiliul Local Gradina, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
36.
Comuna Horia, prin Consiliul Local Horia, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
37.
Comuna Independenta, prin Consiliul Local Independenta, cu sediul în ……... str.
…. nr. …., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
38.
Comuna Ion Corvin, prin Consiliul Local Ion Corvin, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
39.
Comuna Lipnita, prin Consiliul Local Lipnita, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
40.
Comuna Lumina, prin Consiliul Local Lumina, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
41.
Comuna Limanu, prin Consiliul Local Limanu, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
42.
Comuna Mereni, prin Consiliul Local Mereni, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
43.
Comuna Mihail Kogalniceanu, prin Consiliul Local Mihail Kogalniceanu, cu sediul
în ……... str. …. nr. …., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
44.
Comuna Mircea Voda, prin Consiliul Local Mircea Voda, cu sediul în ……... str. ….
nr. …., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
45.
Comuna Nicolae Balcescu, prin Consiliul Local Nicolae Balcescu, cu sediul în
……... str. …. nr. …., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
46.
Comuna Ostrov, prin Consiliul Local Ostrov, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
47.
Comuna Pantelimon, prin Consiliul Local Pantelimon, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
48.
Comuna Pecineaga, prin Consiliul Local Pecineaga, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
49.
Comuna Pestera, prin Consiliul Local Pestera, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
50.
Comuna Poarta Alba, prin Consiliul Local Poarta Alba, cu sediul în POARTA ALBĂ,
str. CALEA BUCUREŞTI, nr. 25, jud. CONSTANłA, cod 907245, reprezentat de POPA GICĂ,
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local POARTA ALBĂ, nr.
…….din 22.07.2009 ;
51.
Comuna Saligny, prin Consiliul Local Saligny, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
52.
Comuna Sacele, prin Consiliul Local Sacele, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;

53.
Comuna Silistea, prin Consiliul Local Silistea, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
54.
Comuna Targusor, prin Consiliul Local Targusor, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
55.
Comuna Topalu, prin Consiliul Local Topalu, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
56.
Comuna Topraisar, prin Consiliul Local Topraisar, cu sediul în ……... str. …. nr. ….,
jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
57.
Comuna Tortoman, prin Consiliul Local Tortomanu, cu sediul în ……... str. …. nr.
…., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
58.
Comuna Tuzla, prin Consiliul Local Tuzla, cu sediul în ……... str. …. nr. …., jud.
……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
59. Comuna Valu lui Traian, prin Consiliul Local Valu lui Traian, cu sediul în ……... str. ….
nr. …., jud. ……., cod ..., reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........,nr. …… din……. ;
denumite colectiv AsociaŃii şi individual Asociatul,
ne exprimăm voinŃa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Legii serviciilor comunitare de utilităŃi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, Hotararii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutivcadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate
serviciile de utilitati publice şi ale OrdonanŃei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi
fundaŃii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitara "APA – CANAL CONSTANTA" (denumită în continuare AsociaŃia),
persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din
prezentul statut.
CAPITOLUL I
Denumirea, sediul şi durata AsociaŃiei
Art. 1. - Denumirea AsociaŃiei este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "APA – CANAL
CONSTANTA", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 69395 din 04.02.2009,
eliberată de Ministerul JustiŃiei. AsociaŃia va avea ştampilă şi însemne proprii.
Art. 2. - (1) Sediul AsociaŃiei este în România, judetul Constanta, municipiul Constanta, B-dul
Tomis nr. 51, Cabinet Presedinte.
(2) Sediul AsociaŃiei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităŃilor administrativteritoriale membre, în baza unei hotărâri a Adunării generale a AsociaŃiei sau a Consiliului
director, conform prezentului statut.
Art. 3. - AsociaŃia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în
Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor.
CAPITOLUL II
Scopul şi obiectivele AsociaŃiei
Art. 4. - (1) AsociaŃia se constituie în scopul reglementării, înfiinŃării, organizării, finanŃării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de

canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenŃă a unităŃilor administrativteritoriale membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum şi realizarea în comun a
unor proiecte de investiŃii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinŃării, modernizării
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităŃi publice aferente Serviciului, pe baza
strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare strategia de dezvoltare);
(2) AsociaŃii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii AsociaŃiei este interesul
general al locuitorilor de pe raza unităŃilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăŃirea
calităŃii Serviciului, în condiŃiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale
populaŃiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene
privind protecŃia mediului, precum şi creşterea capacităŃii de atragere a fondurilor pentru
finanŃarea investiŃiilor necesare în infrastructura tehnicoedilitară aferentă Serviciului.
(3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui
Contract de Delegare a gestiunii (denumit în continuare Contractul de Delegare) atribuit direct,
conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale art. 211 din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unui Operator
Regional, S.C. RAJA S.A., al cărui capital social va fi deŃinut integral de unităŃi administrativteritoriale membre ale AsociaŃiei (denumit în continuare Operatorul).
Art. 5. - (1) Obiectivele AsociaŃiei sunt următoarele:
a) să încheie Contractul de Delegare cu Operatorul, prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. a) din
prezentul statut, în numele şi pe seama asociaŃilor, care vor avea împreună calitatea de delegatar,
conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) să exercite drepturile specifice de control şi informare privind Operatorul, conform
prezentului statut şi actului constitutiv al acestuia;
c) să constituie interfaŃa pentru discuŃii şi să fie un partener activ pentru autorităŃile
administraŃiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a
Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acŃiunile de interes intercomunitar;
d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiŃii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă
Serviciului;
f) să monitorizeze executarea Contractului de Delegare şi să informeze regulat asociaŃii despre
aceasta;
g) să identifice şi să propună orice acŃiuni vizând realizarea obiectivelor AsociaŃilor în legătură
cu Serviciul:
1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare
pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile
ori parŃial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale
populaŃiei;
2. aplicarea principiului solidarităŃii;
3. implementarea şi aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plăteşte";
4. creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;
5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi
comercială eficientă a acestuia;
6. menŃinerea calităŃii tehnice şi întreŃinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate
de Serviciu;
7. buna gestiune a resurselor umane;
h) să acorde sprijin asociaŃilor şi Operatorului în vederea obŃinerii resurselor financiare
necesare implementării strategiei de dezvoltare.
(2) Pentru realizarea obiectivelor AsociaŃiei, prin prezentul statut asociaŃii mandatează AsociaŃia,
conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să
exercite în numele şi pe seama lor următoarele drepturi şi obligaŃii legate de Serviciu:
a) elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi
modernizare a sistemelor de utilităŃi publice existente, a programelor de înfiinŃare a unor noi
sisteme, precum şi a programelor de protecŃie a mediului;
b) coordonarea proiectării şi execuŃiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora
într-o concepŃie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităŃilor,
de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

c) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanŃă ai Serviciului, stabiliŃi
prin Contractul de Delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării şi administrării Serviciului
de către Operator pe criterii de eficienŃă economică şi managerială şi aplicarea măsurilor corective
şi a penalităŃilor prevăzute de Contractul de Delegare, în situaŃia în care Operatorul nu respectă
nivelul indicatorilor de performanŃă şi eficienŃă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea
Serviciului;
d) consultarea asociaŃiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a
modalităŃilor de organizare şi funcŃionare a Serviciului;
e) medierea conflictelor dintre utilizatori şi Operator, la cererea uneia dintre părŃi;
f) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaŃiilor şi responsabilităŃilor asumate
de Operator prin Contractul de Delegare cu privire la:
(i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaŃiilor contractuale asumate de Operator, în
special respectarea indicatorilor de performanŃă, inclusiv în relaŃia cu utilizatorii;
(ii) modul de administrare, exploatare, conservare şi menŃinere în funcŃiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilităŃi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiŃii de
siguranŃă a sistemelor de utilităŃi publice sau a altor bunuri aparŃinând patrimoniului public
şi/sau privat al asociaŃilor, afectate Serviciului;
(iii) asigurarea protecŃiei mediului şi a domeniului public;
(iv) asigurarea protecŃiei utilizatorilor;
g) solicitarea de informaŃii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu
privire la modul de întreŃinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau
privată a asociaŃilor, încredinŃate pentru realizarea Serviciului;
h) invitarea Operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaŃia cu
utilizatorii Serviciului;
i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în
Contractul de Delegare;
j) aprobarea, de la data la care asociaŃii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a
modulului de formare şi a stabilirii preŃurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea
preŃurilor şi tarifelor propuse de Operator;
k) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar faŃă de Operator prin
clauzele contractuale stabilite prin Contractul de Delegare a gestiunii Serviciului;
l) elaborarea şi aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi
armonizat pentru întreaga arie a Serviciului;
m) păstrarea, în condiŃiile legii, a confidenŃialităŃii datelor şi informaŃiilor economico-financiare
privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.
CAPITOLUL III
Patrimoniul AsociaŃiei
Art. 6. - (1) Patrimoniul AsociaŃiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare
acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcŃionare şi desfăşurării activităŃilor proprii, pe de o
parte, şi din dreptul de folosinŃă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al
asociaŃilor, acordat sau ce va fi acordat AsociaŃiei de către asociaŃi.
(2) Patrimoniul iniŃial al AsociaŃiei este de 93.000 lei, constituit din contribuŃia în numerar a
asociaŃilor, după cum urmează:
- Judetul Constanta – 5.000 Lei;
- Municipiile Judetului – cate 5.000 Lei;
- Orasele Judetului – cate 3.000 Lei;
- Comunele Judetului – cate 1.000 Lei.
Art. 7. - Sursele de venit ale AsociaŃiei sunt următoarele:
a) ContribuŃiile asociaŃilor la formarea patrimoniului iniŃial, cotizaŃiile asociaŃilor şi alte
contribuŃii de la bugetele locale ale acestora;
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiŃiile legii;
c) DonaŃii, sponsorizări sau legate;
d) Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8. - AsociaŃia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităŃi economice.
Art. 9. - AsociaŃia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. SituaŃiile financiare se
întocmesc şi se publică în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
CAPITOLUL IV
AsociaŃii
Art. 10. - AsociaŃii
a) să aleagă şi să
aceste organe;
b) să participe la
prezentului statut;
c) să primească, la

au următoarele drepturi:
fie aleşi în organele de conducere ale AsociaŃiei, prin reprezentanŃii lor în
luarea hotărârilor care privesc activitatea AsociaŃiei, conform prevederilor
cerere, toate informaŃiile disponibile care privesc activitatea AsociaŃiei.

Art. 11. - AsociaŃii au următoarele obligaŃii:
a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale AsociaŃiei;
b) să plătească cotizaŃia anuală, plata urmând să se facă până la 1 septembrie a fiecarui an.
CotizaŃia pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de:
- Judetul Constanta – 10.000 Lei;
- Municipiile Judetului – 5.000 Lei;
- Orasele Judetului – cate 3.000 Lei;
- Comunele Judetului – cate 1.000 Lei
c) să promoveze şi să participe activ la acŃiunile desfăşurate de AsociaŃie;
d) să participe, prin reprezentanŃii lor, la şedinŃele Adunării generale a AsociaŃiei.
Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din AsociaŃie,
conform prevederilor prezentului articol.
(2) Retragerea din AsociaŃie nu poate avea loc decât în situaŃia în care asociatul respectiv se
retrage unilateral din Contractul de Delegare. Dacă oricare dintre asociaŃi doreşte să se retragă
din Contractul de Delegare şi, respectiv, din AsociaŃie, acest asociat va notifica preşedintelui
AsociaŃiei şi celorlalŃi asociaŃi intenŃia sa. Preşedintele AsociaŃiei va convoca Adunarea generală a
AsociaŃiei în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.
(3) Adunarea generală a AsociaŃiei va analiza consecinŃele retragerii şi modificările care se
impun la actul constitutiv al Operatorului căruia i s-a atribuit direct Contractul de Delegare a
gestiunii serviciului şi/sau la Contractul de Delegare (în special în ceea ce priveşte investiŃiile),
conform prevederilor Contractului de Delegare, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a
prezentului statut şi a actului constitutiv al AsociaŃiei.
(4) În cazul în care un asociat nu aprobă Contractul de Delegare ce urmează să fie încheiat cu
Operatorul prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. a) din prezentul statut sau se retrage unilateral din
Contractul de Delegare după semnarea acestuia, indiferent că retragerea are loc înainte sau după
intrarea în vigoare a Contractului de Delegare, acest asociat va fi exclus din AsociaŃie.
Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, în două şedinŃe
consecutive ale autorităŃii deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării
gestiunii Serviciului către Operatorul prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. a) din alte motive decât un vot
negativ.
Adunarea generală va hotărî excluderea din AsociaŃie, va analiza consecinŃele excluderii şi
modificările ce se impun la Contractul de Delegare (în special cu privire la investiŃii), conform
prevederilor acestuia, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului
constitutiv al AsociaŃiei.
(5) Orice asociat care se retrage sau este exclus din AsociaŃie este obligat să plătească:
a) sumele corespunzătoare rambursării de către Operator a împrumuturilor contractate pentru
finanŃarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau
înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada
în care a fost membru al AsociaŃiei, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;
b) sumele corespunzătoare investiŃiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru
al AsociaŃiei, altele decât cele prevăzute la lit. a);

c) sumele prevăzute ca despăgubiri în Contractul de Delegare.
Art. 13. - AsociaŃia poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaŃilor şi cu încheierea
unui act adiŃional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menŃionaŃi în preambulul
statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al AsociaŃiei acceptă în
totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului Operatorului, prin act
adiŃional la Contractul de Delegare ce va fi semnat de AsociaŃie în numele şi pe seama unităŃii
administrativ-teritoriale respective.
CAPITOLUL V
Organele AsociaŃiei
Adunarea generală a AsociaŃiei
Art. 14. - (1) Adunarea generală este organul de conducere al AsociaŃiei, format din toŃi
reprezentanŃii asociaŃilor, desemnaŃi prin hotărâre a autorităŃilor deliberative ale acestora.
(2) Fiecare asociat va depune toate diligenŃele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în
cadrul Adunării generale a AsociaŃiei.
(3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanŃilor vor fi transmise în copie
asociaŃilor şi preşedintelui AsociaŃiei în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.
Art. 15. – Sunt numiti in calitate de membri ai primei Adunari generale persoanele desemnate
ca reprezentanti ai unitatilor administrativ – teritoriale membre si aratate in lista Asociatilor de
mai sus.
Art. 16. - Adunarea generală a AsociaŃiei alege dintre membrii săi preşedintele AsociaŃiei, care
are atribuŃiile prevăzute în prezentul statut şi care reprezintă AsociaŃia în raporturile cu terŃii, cu
excepŃia situaŃiilor în care se prevede expres altfel.
Art. 17. - (1) Adunarea generală a AsociaŃiei îndeplineşte atribuŃiile care îi revin conform art. 21
alin. (2) din OrdonanŃa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 246/2005, precum şi atribuŃiile speciale prevăzute de prezentul statut, în exercitarea
competenŃelor privind Serviciul delegat conform mandatului încredinŃat de către asociaŃi prin
prezentul statut, precum şi drepturile speciale de control asupra Operatorului prevăzut la art. 18
alin. (2) lit. a) din prezentul statut.
(2) AtribuŃiile Adunării generale a AsociaŃiei cu privire la activitatea proprie sunt:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale AsociaŃiei;
b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului director pentru perioada
încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării generale de Consiliul director;
c) aprobarea situaŃiilor financiare ale AsociaŃiei pentru exerciŃiul financiar încheiat şi a
proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al AsociaŃiei pentru următorul exerciŃiu financiar;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;
e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de
organizare şi funcŃionare a comisiei de cenzori;
f) infiintarea de filiale teritoriale exclusiv pentru montorizarea desfasurarii Contractului de
Delegare;
g) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a AsociaŃiei, inclusiv a organizării
aparatului tehnic al AsociaŃiei;
h) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de AsociaŃie în nume propriu, a căror valoare
depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro;
i) modificarea actului constitutiv şi a statutului AsociaŃiei;
j) dizolvarea şi lichidarea AsociaŃiei, precum şi stabilirea destinaŃiei bunurilor rămase după
lichidare;
k) aprobarea primirii de noi membri în AsociaŃie, precum şi a retragerii şi excluderii unor
membri din AsociaŃie;
l) aprobarea cotizaŃiei anuale;
m) orice alte atribuŃii prevăzute de lege sau de prezentul statuT.

(3) AtribuŃiile Adunării generale a AsociaŃiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de
asociaŃi, conform art. 5 alin. (2), sunt:
a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a
sistemelor de utilităŃi publice existente, a programelor de înfiinŃare a unor noi sisteme, precum şi
a programelor de protecŃie a mediului, elaborate şi prezentate de Consiliul director al AsociaŃiei,
conform art. 24 alin. (3) lit. a);
b) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării Contractului de
Delegare, elaborate şi prezentate de Consiliul director, conform art. 24 alin. (3) lit. g);
c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în
Contractul de Delegare;
d) aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preŃurilor şi tarifelor propuse de Operator de la
data la care asociaŃii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;
e) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalităŃilor prevăzute de
Contractul de Delegare în situaŃia în care Operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de
performanŃă;
f) aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat
pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate şi prezentate de Consiliul director conform art. 24
alin. (3) lit. b).
(4) Adunarea generală a AsociaŃiei adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor
speciale de informare şi de control asupra Operatorului, acordate AsociaŃiei conform art. 18 alin.
(2) lit. a) pct. 4 din prezentul statut.
Art. 18. - (1) În temeiul art. 17 alin. (3), Adunarea generală a AsociaŃiei hotărăşte asupra
aspectelor legate de obiectivele AsociaŃiei, având în vedere interesul comun al asociaŃilor, în
special:
a) Operatorul;
b) Strategia de dezvoltare;
c) Politica tarifară;
d) Contractul de Delegare.
(2) În legătură cu acestea, asociaŃii convin:
a) Operatorul
1. Operatorul este societatea comercială S.C. RAJA S.A., înfiinŃata potrivit art. 311 din Legea nr.
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asociaŃi.
3. AsociaŃia va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al
Operatorului înainte de aprobarea acestora. AutorităŃile deliberative ale asociaŃilor care sunt în
acelaşi timp şi acŃionari ai Operatorului vor respecta avizul AsociaŃiei.
4. În aplicarea prevederilor art. 311 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea exercitării de către AsociaŃie a controlului direct şi a influenŃei
dominante asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale Operatorului, asociaŃii care sunt
acŃionari ai Operatorului acordă AsociaŃiei, potrivit prezentului statut, dreptul de a:
a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea generală a Operatorului are dreptul
să numească membrii Consiliului de AdministraŃie al Operatorului;
b) propune revocarea membrilor Consiliului de AdministraŃie al Operatorului;
c) propune introducerea unei acŃiuni în justiŃie împotriva membrilor Consiliului de
AdministraŃie al Operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;
d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare şi funcŃionare al Operatorului
înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de AdministraŃie al societăŃii;
e) acorda avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de Consiliul de
AdministraŃie al societăŃii înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală a
Operatorului;
f) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiinŃare de filiale, cu condiŃia ca obiectul
principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuŃia apei (cod
CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);

g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de
legea societăŃilor comerciale şi a celor prevăzute în Contractul de Delegare, asupra destinaŃiei şi
cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea generală a Operatorului să poată lua o
hotărâre în acest domeniu;
h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al Operatorului înainte de adoptarea
lor;
i) fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare acŃionar al Operatorului, despre activitatea
acestuia.

b) Strategia de dezvoltare
1. AsociaŃia va asigura elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de
dezvoltare vor fi stabilite investiŃiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi
prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare şi analiza macrosuportabilităŃii.
Planurile de investiŃii vor fi actualizate periodic, Ńinând seama de strategia de dezvoltare.
2. Sursele de finanŃare a investiŃiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea
Europeană sau de instituŃii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale
asociaŃilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului.
3. Listele de investiŃii prioritare şi planurile de finanŃare a acestora vor fi discutate în şedinŃele
Adunării generale a AsociaŃiei şi aprobate de autorităŃile deliberative ale asociaŃilor beneficiari ai
investiŃiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiŃiilor), precum şi ale asociaŃilor
deserviŃi de bunurile rezultate în urma investiŃiilor. Acestea vor fi anexate la Contractul de
Delegare şi fac parte integrantă din acesta.
4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiŃii vor fi supuse avizului consultativ al
AsociaŃiei înainte de a fi aprobate de autorităŃile deliberative ale AsociaŃilor beneficiari ai
investiŃiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiŃiilor).
5. Sistemele de utilități publice sau părțile componente ale acestora realizate în común prin
programe de investiții noi realizate în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilități publice, aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale
membre și se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, pe baza umătoarelor criterio:
a) Bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ- teritoriale pe care o și
deservesc, aparțin domeniului public al acesteia;
b) Bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc
mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al județului, dacă tóate unitățile
administrativ-teritoriale implicare sunt situate în același județ și județul este membru al asociației;
c) Pentru bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ- teritoriale și/sau care
deservesc mai multor unități administrativ-teritoriale, apartanența acestora se stabilește de către
adunarea generală a asociației șiu este prevăzută în contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste
unități administrativ-teritoriale sunt situate în județe diferite sau dacă județul un este membru”
c) Politica tarifară
1. Fiecare autoritate deliberativă a asociaŃilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator
pentru furnizarea Serviciului aflat în competenŃa acesteia, conform politicii tarifare stabilite de
AsociaŃie şi după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate şi
modificate conform legislaŃiei în vigoare.
2. De îndată ce asociaŃii vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul Contractului de
Delegare, AsociaŃia va avea atribuŃia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui tarif
unic, în numele şi pe seama acestora.
d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului
1. Contractul de Delegare va fi semnat, pe de o parte, de AsociaŃie, în numele şi pe seama
asociaŃilor care vor avea împreună calitatea de delegatar, şi, pe de altă parte, de Operator.
2. Prin Contractul de Delegare AsociaŃia, în numele şi pe seama asociaŃilor, va conferi
Operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilităŃi publice pe
raza lor de competenŃă teritorială, precum şi concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care
constituie sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi
responsabil de implementarea programelor de investiŃii, va întreŃine, moderniza, reabilita şi

extinde sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi va gestiona Serviciul pe riscul şi
răspunderea sa, conform dispoziŃiilor Contractului de Delegare. Realizarea acestor responsabilităŃi
se face prin indicatori de performanŃă care pot monitoriza implementarea sistemului.
3. AsociaŃia va monitoriza îndeplinirea de către Operator a obligaŃiilor ce îi incumbă în temeiul
Contractului de Delegare.
4. AsociaŃia, în temeiul mandatului conferit de asociaŃi prin prezentul statut, va exercita în
numele şi pe seama acestora drepturile şi obligaŃiile contractuale care le revin în calitate de
delegatar.
Art. 19. - ReprezentanŃii în Adunarea generală sunt răspunzători pentru activitatea lor în
conformitate cu legislaŃia în vigoare.
Art. 20. - (1) Adunarea generală a AsociaŃiei va fi convocată cel putin o data pe an sau ori de
câte ori este necesar, de către preşedintele AsociaŃiei sau de un număr de cel puŃin 2/3 (doua
treimi) membri.
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puŃin 5 (cinci) zile lucrătoare
înainte de data şedinŃei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinŃei.
(3) În funcŃie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinŃei, convocarea va fi trimisă numai
reprezentanŃilor asociaŃilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea
respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.
(4) ŞedinŃele adunării generale a AsociaŃiei vor fi conduse de preşedintele AsociaŃiei sau, în
absenŃa acestuia (inclusiv în cazul în care asociatul al cărui reprezentant este preşedintele
AsociaŃiei nu participă la şedinŃă deoarece nu este asociat implicat), de persoana desemnată de
adunarea generală dintre membrii săi.
(5) Adunarea generală va alege dintre participanŃii la şedinŃă un secretar, care va redacta
procesul-verbal al şedinŃei.
(6) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi
transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data şedinŃei, fiecărui asociat,
indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la şedinŃă.
(7) Hotărârile Adunării generale a AsociaŃiei se consemnează într-un registru de proceseverbale, care se păstrează la sediul AsociaŃiei.
Art. 21. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea generală a
AsociaŃiei.
(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiŃi asociaŃi, respectiv asociaŃii în
competenŃa cărora este organizat şi funcŃionează Serviciul la data şedinŃei Adunării generale,
asociaŃii beneficiari ai investiŃiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiŃiilor), precum şi
asociaŃii deserviŃi de bunurile rezultate în urma investiŃiilor, denumiŃi în prezentul statut asociaŃi
implicaŃi, au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul şedinŃei Adunării generale doar pe
reprezentanŃii acestora.
(3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării generale a AsociaŃiei adoptate în exercitarea
atribuŃiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a)-i) şi m) se iau în prezenŃa a 3/4 [trei pătrimi] din
numărul asociaŃilor şi cu majoritatea voturilor asociaŃilor prezenŃi. Dacă la prima convocare
cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu
poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a
doua convocare Adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaŃi
prezenŃi.
(4) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării generale a AsociaŃiei adoptate în exercitarea
atribuŃiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. b) şi e) şi la art. 17 alin. (4) se iau în prezenŃa tuturor
asociaŃilor/asociaŃilor implicaŃi şi cu votul favorabil fie a cel puŃin jumătate din numărul
asociaŃilor/asociaŃilor implicaŃi, care însumează cel puŃin două treimi din numărul total al
populaŃiei tuturor asociaŃilor/asociaŃilor implicaŃi, fie a cel puŃin două treimi din numărul
asociaŃilor/asociaŃilor implicaŃi care însumează cel puŃin jumătate din numărul total al populaŃiei
tuturor asociaŃilor/asociaŃilor implicaŃi.
Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea generală se convoacă pentru o
dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru

prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea generală este valabil întrunită indiferent de
numărul de membri prezenŃi.
(5) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării generale a AsociaŃiei adoptate în exercitarea
atribuŃiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. j)-l) şi art. 17 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) se iau în
prezenŃa şi cu votul favorabil al tuturor asociaŃilor, cvorum şi majoritate obligatorii la orice
convocare.
(6) În oricare dintre situaŃiile prevăzute la alin. (3)-(5) de mai sus, dacă o hotărâre a Adunării
generale a AsociaŃiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparŃin unui
anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezenŃa şi votul favorabil al reprezentantului
acestuia.
Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuŃiei prevăzute de art. 17 alin. (3) lit. a) din
prezentul statut este necesar votul favorabil al reprezentantului judeŃului, dacă acesta este
membru al AsociaŃiei.
(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaŃi nu poate participa la şedinŃa unei
Adunări generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităŃii
administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.
Art. 22. - (1) Hotărârile Adunării generale luate în exercitarea atribuŃiilor prevăzute la art. 17
alin. (2) lit. j)-l) şi art. 17 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanŃii asociaŃilor în
Adunarea generală a AsociaŃiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil,
prin hotărâre a autorităŃii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
(2) Hotărârile luate de Adunarea generală a AsociaŃiei trebuie aduse la cunoştinŃa asociaŃilor în
termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinŃei. De asemenea, AsociaŃia este
obligată să publice toate hotărârile Adunării generale pe propria pagină de internet sau pe pagina
de internet a Consiliului JudeŃean.
(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o
hotărâre a Adunării generale a AsociaŃiei, dintre cele luate în exercitarea atribuŃiilor prevăzute la
art. 17 alin. (3) din prezentul statut, poate iniŃia acŃiune în justiŃie, conform prevederilor legale în
vigoare.
(4) Adunarea generală a AsociaŃiei poate delega Consiliului director, prin hotărâre adoptată în
aceleaşi condiŃii ca cele prevăzute la art. 21 alin. (3), atribuŃia privind aprobarea schimbării
sediului AsociaŃiei.
Consiliul director
Art. 23. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al AsociaŃiei, format din
preşedintele AsociaŃiei şi încă 2 (doi) membri numiŃi de Adunarea generală, pe o perioada de 4
(patru) ani. ComponenŃa Consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul
acestui organ a tuturor asociaŃilor, utilizând principiul reprezentării prin rotaŃie.
(2) Preşedintele AsociaŃiei este şi preşedinte al Consiliul director.
(3) Membrii Consiliului Director vor fi desemnati dupa cum urmeaza:
- 1 nominalizat de Judet;
- 1 nominalizat de Municipii;
- 1 nominalizat de orase si comune
(4) Membrii Consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu
legislaŃia în vigoare.
Art. 24. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale şi
exercită atribuŃiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi delegate de Adunarea generală.
(2) Consiliul director exercită următoarele atribuŃii privind activitatea proprie a AsociaŃiei:
a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuŃia bugetului
de venituri şi cheltuieli, bilanŃul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al
exerciŃiului financiar viitor şi proiectul programelor AsociaŃiei;
b) propune cuantumul cotizaŃiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget
al AsociaŃiei, supus spre aprobare Adunării generale;
c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de AsociaŃie în nume propriu, cu excepŃia
contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro;

d) angajează personalul AsociaŃiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii
de personal aprobate de Adunarea generală şi Ńinând cont de bugetul aprobat de Adunarea
generală;
e) în relaŃia cu AsociaŃii, monitorizează plata cotizaŃiei anuale de către aceştia la bugetul
AsociaŃiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaŃilor care nu şi-au achitat
cotizaŃia datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;
f) îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.
(3) Consiliul director are următoarele atribuŃii cu privire la exercitarea mandatului acordat de
asociaŃi, conform art. 5 alin. (2):
a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice
multianuale, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităŃi
publice existente, a programelor de înfiinŃare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea
Operatorului, precum şi a programelor de protecŃie a mediului, pe care le supune spre aprobare
Adunării generale a AsociaŃiei;
b) asigură elaborarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi
armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare Adunării generale;
c) asigură coordonarea proiectării şi execuŃiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării
acestora într-o concepŃie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a
localităŃilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
d) asigură consultarea asociaŃiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor
locale şi a modalităŃilor de organizare şi funcŃionare a Serviciului;
e) solicită informaŃii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la
modul de întreŃinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a
asociaŃilor, încredinŃate pentru realizarea Serviciului;
f) monitorizează şi controlează modul de respectare a obligaŃiilor şi responsabilităŃilor asumate
de Operator prin Contractul de Delegare, cu privire la:
(i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaŃiilor contractuale asumate de Operator, în
special respectarea indicatorilor de performanŃă stabiliŃi prin Contractul de Delegare, inclusiv în
relaŃia cu utilizatorii;
(ii) gestionarea şi administrarea Serviciului de către Operator pe criterii de eficienŃă
economică şi managerială;
(iii) modul de administrare, exploatare, conservare şi menŃinere în funcŃiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilităŃi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiŃii de
siguranŃă a sistemelor de utilităŃi publice sau a altor bunuri aparŃinând patrimoniului public
şi/sau privat al asociaŃilor, afectate Serviciului;
(iv) asigurarea protecŃiei mediului şi a domeniului public;
(v) asigurarea protecŃiei utilizatorilor, şi în acest sens elaborează rapoarte de monitorizare
trimestriale pe care le prezintă Adunării generale a AsociaŃiei;
g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori şi Operator, la cererea uneia dintre părŃi;
h) invită Operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaŃia cu
utilizatorii.
Art. 25. - (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, AsociaŃia va constitui un aparat
tehnic propriu.
(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de Consiliul director. Membrii
aparatului tehnic vor avea statut de salariaŃi ai AsociaŃiei.
(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puŃin următoarele persoane:
a) un secretar;
b) un contabil;
c) unul sau mai mulŃi consilieri juridici;
d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării Contractului de
Delegare, conform mandatului acordat AsociaŃiei prin prezentul statut.
(4) La calculul cuantumului propus al cotizaŃiei anuale, Consiliul director va lua în considerare
sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcŃionare a aparatului tehnic al AsociaŃiei.
Art. 26. - (1) Consiliul director se întruneşte în şedinŃe, cel puŃin o dată pe lună sau ori de câte
ori este nevoie, la convocarea preşedintelui AsociaŃiei.

(2) Deciziile Consiliului director se iau în prezenŃa şi cu votul a cel puŃin jumătate plus unu din
numărul membrilor Consiliului director.
(3) Consiliul director va alege dintre participanŃii la şedinŃă un secretar, care va redacta
procesul-verbal al şedinŃei. Procesele-verbale se semnează de toŃi membrii Consiliului director
prezenŃi. Deciziile Consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se
păstrează la sediul AsociaŃiei.
Controlul financiar intern al AsociaŃiei
Art. 27. - (1) Controlul financiar intern al AsociaŃiei este asigurat de o comisie de cenzori
formată din minimum 3 membri numiŃi de Adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu
posibilitatea prelungirii.
(2) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puŃin unul dintre cenzori trebuie să fie
contabil autorizat sau expert contabil, în condiŃiile legii.
(3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcŃionare.
(4) Primii membri ai comisiei de cenzori a AsociaŃiei sunt:
- S.C. EXPERT FINANCE S.R.L., cu sediul in Constanta, str. Theodor Burada nr. 38° (biroul nr.
1), etaj 3, CUI 15666300, atribuit fiscal RO, numar inregistrare la Registrul Comertului
J13/2424/2003, cont nr. RO97BUCU41140269244RO01 deschis la Alpha Bank – Sucursala
Constanta, reprezentata legal de d-na expert contabil Liliana Voicu, in calitate de administrator;
- ANA OCUNSCHI – expert contabil, cu domiciliul in Constanta, str. Casin nr. 3, bl. G2B, sc. B,
ap. 20, carte de identitate seria KT nr. 562895 eliberata la data de 11.05.2006, CNP
2610111170358;
- CATALIN – ANTONIU BOTEZAN – economist, cu domiciliul in Constanta, str. Spatar Nicolae
Milescu nr. 20°, carte de identitate seria KT nr. 704082 eliberata la data de 08.04.2008, CNP
1740313131248
(4) Comisia de cenzori are atribuŃiile prevăzute la art. 272 din OrdonanŃa Guvernului nr.
26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.
CAPITOLUL VI
Dizolvarea şi lichidarea
Art. 28. - AsociaŃia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanŃei judecătoreşti competente;
c) prin hotărârea adunării generale.
Art. 29. - AsociaŃia se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în
termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui
scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a Consiliului director în conformitate cu
prezentul statut, dacă această situaŃie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea
generală sau, după caz, Consiliul director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaŃi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în
termenul legal prevăzut în acest scop.
Art. 30. - AsociaŃia se dizolvă prin hotărârea instanŃei judecătoreşti competente când:
a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) asociaŃia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) asociaŃia a devenit insolvabilă.
Art. 31. - (1) Lichidarea AsociaŃiei se va face în condiŃiile prevăzute de legislaŃia privind
asociaŃiile.

(2) Bunurile AsociaŃiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de
drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării
generale sau a instanŃei judecătoreşti competente.
Art. 32. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea AsociaŃiei din
Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor.
(2) AsociaŃia îşi încetează existenŃa la data radierii ei din Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor.
CAPITOLUL VII
DispoziŃii finale
Art. 33. - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiŃionale semnate de
reprezentanŃii tuturor asociaŃilor, special împuterniciŃi în acest scop.
(2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaŃia în care intervin modificări ale
legislaŃiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.
(3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind
interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi
deduse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente.
Prezentul statut a fost semnat în... (...) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.
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Judetul Constanta
Prin Presedintele Consiliului Judetean Constanta
Nicusor Daniel Constantinescu
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Municipiul Mangalia
Prin Primar Mihai Claudiu Tusac
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Municipiul Constanta
Prin Primar Radu Stefan Mazare
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Municipiul Medgidia
Prin Primar Marian Iordache
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Orasul Cernavoda
Prin Primar Mariana Mircea
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Comuna Agigea
Prin Primar Cristian – Maricel Cirjaliu
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Orasul Navodari
Prin Primar Nicolae Matei
[semnatura si stampila]

Comuna Aliman
Prin Primar Gheorghe Topalu
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Orasul Murfatlar
Prin Primar Gheorghe Cojocaru
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Comuna Amzacea
Prin Primar Radu Constantin
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Orasul Eforie
Prin Primar Ovidiu Brailoiu
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Comuna Baraganu
Prin Primar Constantin Bentea
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Orasul Harsova
Prin Primar Tudor Nadrag
[semnatura si stampila]

Comuna Castelu
Prin Primar Nicolae Anghel
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Orasul Negru Voda
Prin Primar Ion Nicolin
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Comuna Cerchezu
Prin Primar Ion Constantinescu
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Orasul Ovidiu
Prin Primar Dumitru Bocai
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Prin Primar Gheorghe Manta
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Prin Primar Iordache Gelu
[semnatura si stampila]

Comuna Ciobanu
Prin Primar Ioan Suciu
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Orasul Techirghiol
Prin Primar Adrian Stan
[semnatura si stampila]

Comuna Ciocirlia
Prin Primar Traian Dragomir
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Comuna Adamclisi
Prin Primar Emilian Burcea
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Comuna Cobadin
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Comuna Comana
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Comuna Independenta
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Prin Primar Gheorghe Frigioi
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Comuna Ion Corvin
Prin Primar Dumitru Nedea
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Comuna Cumpana
Prin Primar Mariana Gaju
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Comuna Lipnita
Prin Primar Florin-Georgel Onescu
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Comuna Cuza Voda
Prin Primar Eugen Dumitru
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Comuna Lumina
Prin Primar Dumitru Chiru
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Comuna Limanu
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Comuna Tuzla
Prin Primar Constantin Florin Micu
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Comuna Valu lui Traian
Prin Primar Florin Mitroi
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