O

MA

Ministerul Dezvoltärii,

Lucrrilor

Publice _i Administra iel

Autoritatea
Nationalá de Regiementare pentru
Serviclile Comunitare de Utllitäçi Publice

MA

RS

ORDIN nr. 491/24.09.2021
pentru modificarea Ordinului pre_edintelui
Autoritii
Naionale de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilitäi Publice nr. 474/15.10.2018, cu modificrile _i completrile
ulterioare
Având în vedere:
-

dispozi ile

art. 2 lit. a) coroborat cu art. 50 lit. d) din Regulamentul privind

acordarea licenelor în domeniul servicilor comunitare de utilitäi publice,
aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificrile _i completrile

ulterioare

Procesul

Verbal

nr.

912283/16.09.2021

a

Comisiei

de

licen iere

-

sectiunea servicii de alimentare cu ap _i de canalizare, constituit prin Decizia
pre_edintelui A.N.R.S.C. nr. 25/07.08.2007, cu modificrile
_i completrile

ulterioare

In temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare i funcionare a
Autoritii
Naionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti
Publice A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul pre_edintelui A.N.R.S.C. nr. 22/2017,

cu modificrile

_i completärile ulterioare,
PRE^EDINTELE A.N.R.S.C.
Emite prezentul

ORDIN
Art.I. Ordinul pre_edintelui AN.R.S.C. nr. 474/15.10.2018, cu modificrile

_i

completrile ulterioare, privind eliberarea licentei nr. 4438/15.10.2018, clasa 2,
pentru serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare, societii

comerciale APAREGIO GORJ S.A. care se identific prin CUI 20415711 _i are
sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Tineretului, nr. 8, etaj 2 judetul Gorj, se
modific, dup cum urmeaz
1.
Articolul 2 se modific _i va avea urmtorul cuprins:

Art. 2. Conditille asociate, anex

la licenta nr. 4438/15.10.2018, astfel cum au

fost modificate prin prezentul ordin, fac parte integrant

din acesta.

PRE^EDINTE

IONEL TESCARU
Bucurest, sector 3, strada Luclan Blaga nr. 4, Cod flscal:14936787;
IBAN: Trezorerla Operativ a Sectorulul 3- RO29TREZ70320F365000XXXx

Cod

tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81
fax:021/317.97.52; 021/326.17.96
www.anrsc.ro; cabinet@anrsc.ro

Anex

Anexä aprobat

la Licenta nr. 4438/15.10.2018

prin Ordinul pre_edintelui A.N.R.S.C. nr. 491/24.09.2021
CONDITILE ASOCIATE LICENTEI

PENTRU SERVICIUL PUBLI DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE
I. CONDITIl GENERALE

1. Prezentul document stabile_te condiile în care este valabil
public de alimentare cu ap

A.N.R.S.C., societi

licenta clasa 2, pentru serviciul

_i de canalizare, denumit în continuare serviciu, acordat

comerciale APAREGIO GORJ S.A., denumit

de

în continuare titularul

licentei.
II. OBIECTUL I VALABILITATEA LICENTEI

2. Licenta are ca obiect acordarea permisiunii de a furnizalpresta serviciul, în arile
administrativ

teritoriale menionate

la pct. 4 de mai jos.

3. Licenta este valabilä pân la data de 22.10.2023.
III. DREPTURI
4. Titularul licenei are dreptul de a furniza/presta serviciul, în baza Contractului de delegare a
gestiuni f.n./10.01.2008, încheiat cu Asociaia de dezvoltare intercomunitar "ADIA", din

municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, modificat prin acte aditionale succesive, dup cum urmeaz:
serviciul public de alimentare cu ap _i de canalizare în municipiul TÄRGU JIU
_i MOTRU, în ora_ele BUMBE^TI JIU, NOVAI, ROVINARI, T
C
TISMANA, TURCENI _i TICLENI _i a comunelor ARCANI, BAIA DE FIER, DANETI,
RUNCU, ScOARA _i LELE^TI, din judeul Gorj.

serviciul public de alimentare cu apå în comunele PE^TI^ANI _i TURCINETI
din judetul Gorj.

5. Titularul licentei are dreptul s

încaseze contravaloarea servicilor furnizate/prestate, la

preturile/tarifele stabilite _i aprobate conform prevederilor legale în vigoare.
IV. OBLIGAI

Respectarea principiului responsabilitäii i legalitäii
6. Titularul licenei are obligaia de a respecta în totalitate prevederile:

a) licenfei;
b) legislaiei

în vigoare.

7. Furnizarea/prestarea serviciului se va face în condiile legalitii
depline _i al asumrii
r spundeii fa
de toate actele sau faptele care decurg sau au legtur
cu activitatea

respectiv.
8. Titularul licentei are obligaia de a furniza/presta serviciul numai în baza Contractului de
delegare a gestiunil f.n/10.01.2008, închelat cu Asociaia de dezvoltare intercomunitar
"ADIA", din municipiul Târgu Jiu, judeul Gorj, modificat prin acte adiionale
9. Titularul licentei are obligaia

ca, pe durata licentei, s

toate avizele, acordurile _i/sau autorizaile,

activitilor

fa

dein,

succesive.

în termen de valabilitate,

de care se apreciaz

legalitatea desfä_urärii

specifice serviciulu.

10. Pentru activitile
ce fac obiectul licenfei, titularul licentei va tine o eviden
contabil
separat de cea asociat oricror altor activiti
comerciale sau servicii din obiectul su de
activitate _i respectiv pentru fiecare localitate de operare în parte, în conformitate cu

prevederile art. 27 alin. (5) din Legea serviciului de alimentare cu ap
nr. 241/2006, republicat,

cu modificrile

_i completrile

ulterioare.

Interdictia de transfer a licentei
11. Titularul licentei nu poate transfera licenta, orice transfer fiind nul de drept.

_i de canalizare

12. Titularul licentei are obligaia
organizrii

propri, får

de a desfä_ura activitäile

specifice licentei în cadrul

a putea transfera unor terti drepturile _i obligaile

care i revin conform

licentei.
Asigurarea continuità ii

cantitativ i calitativa serviciului

13. (1) Titularul licentei va asigura calitatea _i eficienta serviciului, realizarea indicatorilor de
performan,
la nivelurile stabilite în Regulamentul propriu al serviciului, elaborat _i aprobat în
confomitate cu reglementärile legale în vigoare, in standardele _i normativele specifice in
vigoare.

(2) Potrivit art. 226 lit. ) _i lit. j) din Regulamentul- cadru al serviciului de alimentare cu apá
_i de canalizare aprobat prin Ordinul pre_edintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, titularul licentei are
obligatia s asigure:

a) furnizarea apei potabile sau industriale la parametrii de potabilitate impu_i de actele
normative în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor _i a presiunii de serviciu, indiferent de

pozija utilizatorului în schema de funcionare;
b) preluarea apelor uzate _i meteorice la sistemul de canalizare _i verificarea calitätji
acestora.

Asigurarea igienei i säntii
populaiei
14. Funizarea/prestarea serviciului se va face în conditile respectrii
în vigoare referitoare la igiena _i sänätatea populaiei.

reglementrilor

specifice

15. (1) Titularul licentei are obligatia s asigure calitatea apei potabile furnizat utilizatorilor, în
conditiile stabilite, în principal, de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
republicat, cu modificrile _i completärile ulterioare _i de H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea
Normelor de supraveghere, inspecie sanitar _i monitorizare a calitji
apei potabile _i a

Procedurii de autorizare sanitar

a productiei _i distribuiei

apei potabile, cu modificrile

_i

completrile ulterioare.
(2) Mäsurarea indicatorilor _i parametrilor de calitate ai apei potabile se va asigura de cätre
titularul licentei, în cadrul activitäti de monitorizare de control, pe care acesta are obligaia s o
realizeze potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3) Titularul licentei va notifica la A.N.R.S.C., în temen de 30 de zile de la data acordrii
licenjei, dac nu a precizat la data solicitri licentei, laboratorul autorizat potrivit legi, unde se
analizeaz probele prelevate în cadrul monitorizrii de control a apei potabile.
Asigurarea adaptabilitä ii la ceritele consumatorilor

16. Titularul licentei va umri s

asigure disponibiliti

de natur

rezerve de capacitate, care s pemit , în functie de cerinele
restrângerea cantitativ a serviciului, la acela_i nivel de calitate.

Asigurarea accesibilitäii egale la serviciul public, în conditi
17. (1) Titularul licentei are obligaia

economico

financiar

_i

utilizatorului, cre_terea sau

contractuale

de a asigura egalitatea de tratament a utilizatorilor, în

conditii contractuale.
(2) Utilizatori au drept de acces nediscriminatoriu la serviciu, în condii

contractuale _i cu

respectarea prevederilor regulamentului serviciului _i a programelor de reabilitare, extindere _i
modernizare a sistemelor de alimentare cu ap

pentru toti utilizatorii care au instalai
alimentare cu ap,

în condiile

_i de canalizare. Titularul licenei

va asigura

de utilizare a apei, acces de bran_are la sistemul de

legii _i ale Ordinului pre_edintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007.

18. Titularul licentei are obligaia

de a fumiza/presta serviciul numai pe baz

de contracte

conforme Contractului- cadru de fumizare/prestare a serviciului de alimentare cu apå _i de
canalizare aprobat prin Ordinul pre_edintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007.

19.Pentru realizarea obligatjilor din licenta, titularului licentei nu li este permis sà perceapà
utilizatorilor alte sume bäne_ti, în afara celor facturate pe baza preturilor/tarifelor avizate de
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A.N.R.S.C. _i aprobate de autoritile
intercomunitar, dup caz.
20. Titularul licentei are obligaia

administraiei

administraiei

publice locale sau asociaia

de dezvoltare

de a se prezenta la audieri, atunci când autoritatea

publice locale il convoac,

potrivit competenelor sale conferite de lege. pentruua

media _i soluiona conflictele dintre acesta _i utilizatorii serviciului.
Asigurarea protectiei si conservärii mediului

21. Titularul licentei are obligaia

respectrii

reglementrilor

s

realizeze furnizarealprestarea serviciului in conditjile

specifice in vigoare din domeniul gospodärii apelor _i protectiei

mediului.

22. Pe întreaga perioad de prestare a activitäilor specifice serviciului, titularul licentei are
obligatia, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificrile _i
completärile ulterioare _i ale reglementrilor

specifice în vigoare, s

a) sisteme proprii de supraveghere a instalailor

asigure:

_i proceselor tehnologice _i de

automonitorizare a emisiilor poluante;

b) evidenta rezultatelor automonitorizrii

_i raportarea acestora ctre

competent , conform actelor normative în vigoare
c) informarea autoritilor
competente în cazul eliminrii
de accident major.

23. (1) Gospodärirea resurselor de ap

autoritatea de mediu

accidentale de poluani

se va face în conformitate cu prevederile Legii apelor

nr. 107/1996, cu modificrile _i completrile ulterioare, în baza Autorizaiei
apelor emis de autoritatea de reglementare competent.

(2) Titularul licentei are obligaia

în mediu sau

de a deine,

de gospod rire

în termen de valabilitate, Autorizatia de mediu

pentru toate activitile
specifice serviciului, eliberatä de autoritatea de mediu competent ,
conditile stabilite de O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificrile
completrile ulterioare.

(3) Autorizaile

de gospodrire

a

a apelor sau Autorizaile

de mediu noi, obinute

în
_i

ulterior

acordrii licentei, se vor transmite la A.N.R.S.C. în temen de 30 de zile de la emitere.
(4) Titularul licentei are obligatia de a realiza toate msurile de protecie sanitar a surselor,
constructilor _i instalailor de alimentare cu ap, în scopul prevenirii pericolului de alterare a
calitii
acestor ape, în conformitate cu prevederile reglementrilor specifice în vigoare.
24. Titularul licentei are obligaia

de a asigura monitorizarea calitii

apei uzate _i a apei

epurate, deversate în emisar, întocmind în acest sens un program de monitorizare, în

conformitate cu prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile
de desc rcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificrile _i completrile ulterioare _i ale
H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor
_i pierderilor de substante prioritar periculoase _i alte msuri pentru principalii poluani.
Asigurarea administrärii eficiente a bunurilor din proprietatea public
a unitäilor
administrativ -

teritoriale

25. (1) Titularul licenei va elabora _i aplica o strategie proprie în concordantä cu Strategia de
dezvoltare local a serviciilor, aprobat de Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar "Asociaia
de dezvoltare intercomunitar "ADIA", care va prevedea realizarea unor obiective precum
orientarea serviciului ctre utilizator _i asigurarea calitji
serviciului la nivel corespunz tor
Uniunii Europene, reducerea pierderilor de apa _i a consumurilor energetice, adoptarea
solufiilor tehnice _i tehnologice moderne, cu costuri minime, îmbunätirea
calitii
mediului.
(2) Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu ap _i de canalizare
aprobat de Adunarea General a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar "Asociaia de

dezvoltare intercomunitar "ADIA" va sta la baza Planului de afaceri _i a promovrii
programelor de investii pentru dezvoltarea _i modernizarea sistemelor aferente serviciului,

elaborate în confomitate cu programele directoare de investii
multianuale aprobate de
Adunarea General a Asociatiei.
(3) Titularul licenei va transmite la A.N.R.S.C. planul detaliat privind Programele de
investiii în derulare _i a celor planificate, în termen de 90 de zile de la eliberarea licentei, iar
stadiul realizrii obiectivelor se va transmite semestrial.

26. Titularul licenei

are obligatia de a menine

în functiune capacitätile de la data prelurii

în

exploatare, cu exceptia cazurilor în care, realizarea serviciului în condiii de eficient tehnico
economic _i adaptabilitate la cerintele utilizatorilor, necesit extinderea sau restrângerea
acestora.

Gestionarea serviciului in conditii de rentabilitate, calitate _i eficienä
27. Titularul licentei va urmri

realizarea unui raport cost calitate optim pentru serviciul

furnizat/prestat, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu ap _i de
canalizare nr. 241/2006, republicat, cu modificrile _i completärile ulterioare, scop în care va
aplica msuri precum:
a) metode perfomante de management, care s conduc la reducerea costurilor de operare,
inclusiv prin aplicarea procedurilor concureniale impuse de reglementärile legale în vigoare
privind achiziile de lucräri sau bunuri;

b) contorizarea cantitäilor de ap

produse, distribuite _i respectiv facturate

c) cre_terea eficientei _i a randamentelor sistemelor prin reducerea consumurilor specifice de
materii prime i energie _i respectiv prin reutilarea _i retehnologizarea acestora;
d) limitarea cantitäilor de apä potabil distribuitä prin reelele publice, utilizatä în procesele
industriale _i diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea _i reutilizarea
acesteia.

28. Pentru cre_terea eficientei _i a randamentului sistemului, titularul licentei va aplica cel puin
msurile stabilite conform Ordinului pre_edintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, astfel:
a) elaborarea _i implementarea unei strategii pentru controlul pierderilor de ap în sistem;
b) efectuarea de lucrri de reabilitare sau modernizare, dup caz, în situaia în care pierderea
general de ap, de la captare la utilizator, este mai mare de 20%;
c) monitorizarea consumurilor de energie electric
_i întocmirea bilanurilor
energetice,
aplicarea msurilor de eficientizare i reducere a costurilor.

29. In scopul îmbuntiri

eficientei energetice _i al realizrii

de economii de energie, titularul

licentei va adopta msuri de politic energetic _i se va confoma obligaiilor care revin
operatorilor economici stabilite în acest sens, potrivit dispoziiilor
Legii privind eficiena
uterioare.
modificrile
cu
nr.
121/2014,
_i completrile
energetic

Asigurarea liberului acces la informa iile

30. Titularul licentei are obligaia

de interes public privind serviciul

de a pune la dispozitie celor interesati,

toate informaile

de

interes public, privind serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.
31. (1)Titularul licentei va menine

informaii

_i consultan

în functiune un sistem prin care poate primi _i/sau oferi date,

privind orice situaie

sau împrejurare care afecteaz

disponibilitatea _i/sau continuitatea furnizri/prestrii

(2)Acest sistem unitar va fi organizat sub form

serviciului.

de centre de relaii

siguranta,

cu publicu în care vor fi

solutionate probleme de orice natur în relaia cu titularul licenei. Sistemul instituit va oferi
infomatii cu titlu gratuit _i va fi disponibil permanent apelurilor telefonice.

(3) Titularul licentei va face pubic
sistemului prin care se asigur

orice schimbare de adres

sau numär de telefon, a

comunicarea cu utilizatori.

Relatia cu A.NR.S.C.

32. La solicitarea A.N.R.S.C., titularul licentei are obligaia de a furniza, fär întârziere, toate
datele _i informatile solicitate, precum _i de a se supune controlului _i de a se conforma
msurilor
stabilite cu ocazia activitäji
de control de cätre reprezentatjii împuterniciti ai
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A.N.R.S.C., crora

le asigur

accesul în cldiri,

încperi,

la instalaii

_i în orice alt loc, unde au

dreptul s verifice instalaiile de utilizare, precum _i s execute m sur tori
_i determin ri _i le
pun la dispozi ie documentele cu privire la serviciul de utiliti
publice prestat, în conformitate cu

prevederile art. 33 alin. (7) coroborat cu art. 48 alin. (2) din Legea servicilor comunitare de

utiliti

publice nr. 51/2006, republicat,

licentei va asigura orice asisten

necesar

33. Titularul licentei va asigura pregtirea

cu modificrile

_i completrile

pe parcursul efecturii

inspeciei

ulterioare. Titularul
în cauz.

personalului propriu prin înscrierea _i participarea

reprezentantilor si, la cursurile de instruire _i pregtire profesional organizate de A.N.R.S.C..
34. Titularul licentei are obligaia de a achita un tarif anual de meninere a licentei, a crui plata
se va efectua în tran_e trimestriale egale, având ca termen limit data de 20 a primei luni din
trimestrul curent, pentru trimestrul precedent, potrivit prevederilor Regulamentului privind
acordarea licentelor în domeniul servicilor comunitare de utilitäi publice, aprobat prin H.G. nr.
745/2007, cu modificrile _i completärile ulterioare.
V. RESTRICTII

35. (1) Recunoa_terea prin prezenta licent, a dreptului titularului, de a exploata sistemele
publice de alimentare cu ap _i de canalizare, se limiteaz la ariile administrativ - teritoriale
mentionate la pct. 4 din Condiile asociate licentei.
(2) Modificarea condiilor asociate licentei în sensul extinderii ariei administrativ teritoriale
de furnizare/prestare a serviciului se poate face la solicitarea titularului licentei, în conformitate
cu prevederile art. 50, art. 51 _i art. 53 din Regulamentul privind acordarea licenelor în
domeniul servicilor comunitare de utiliti
publice, aprobat prin H.G. nr. 745/2007, cu
modificrile _i completrile ulterioare.
(3) Titularul licenei are obligatia de a solicita modificarea condiiilor asociate licentei _i în
cazul prelungirii valabilitii,
respectiv al încetrii valabilitätii contractului de delegare valabil la
data acordärii licentei, potrivit prevederilor art. 50 din Regulamentul privind acordarea licentelor
în domeniul serviciilor comunitare de utiliti
publice, aprobat prin H.G. nr. 745/2007, cu
modificärile _i completärile ulterioare.

(4) In cazul în care, titularul licentei urmeaz

sä înceteze prestarea serviciului, are obligaia

s
solicite la A.N.R.S.C. retragerea licentei sau dup
caz, retragerea permisiunii de a
furniza/presta serviciul, în conformitate cu art. 59 alin. (1) _i alin. (4), respectiv art. 66 lit. b) _i
art. 67 din regulament. Intenia de încetare a prestrii serviciului se va notifica la A.N.R.S.C. cu
cel putin 6 luni înainte de data depunerii cererii de retragere a licentei.
5) Titularul licentei are obligaia de a solicita retragerea licentei sau, dup caz, retragerea
permisiunii de presta serviciul într-o unitate administrativ-teritorial, ca urmare a încetrii
valabilitäjii sau rezilierii contractului/contractelor de delegare a gestiunii, în conformitate cu
prevederile art. 59 alin. (1) lit. b) _i alin. (4), respectiv art. 66 lit. a) _i art. 67 alin. (1) din

regulament.
VI. SANCTIUNI

36. (1) Constatarea contraventiilor _i aplicarea sanciunilor

se face de ctre

persoanele

împuternicite de pre_edintele A.N.R.S.C., în temeiul art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor
comunitare de utiliti
publice nr. 51/2006, republicat, cu modificrile _i completärile ulterioare
_i al art. 40 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu ap _i de canalizare nr. 241/2006,
republicat, cu modficrile _i oompletärile ulterioare. Sanciunile _i cuantumurile amenzilor sunt
cele prev zute

de art. 47 alin. (2) lit. a) - c), alin. (3) lit. a) - d) _i alin. (4) lit. a) - e) _i h), din

Legea servicilor comunitare de utiliti
publice nr. 51/2006, republicat, cu modificrile _i
completärile ulterioare _i art. 39 alin. (3) lit. a) si alin. (4) lit. b) _i g) din Legea serviciului de
alimentare cu ap _i de canalizare nr. 241/2006, republicat, cu modificrile _i completrile

ulterioare.
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(2) Potrivit art. 39 alin. (6) din Legea serviciului de alimentare cu ap

241/2006, republicat,

cu modificärile _i completrile

_i de canalizare nr.

ulterioare, consiliile locale, consilile

judetene _i, dup caz, Consiliul General al Municipiului Bucure_ti vor stabili, potrivit prevederilor
.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraveniilor,
cu modificärile _i completrile
ulterioare, _i alte fapte, decât cele prev zute de legea special, care constituie contravenii în
domeniul serviciului de alimentare cu ap _i de canalizare.
37. A.N.R.S.C. poate suspenda/retrage licenta în urm toarele cazuri:
a) nerespectarea obligailor prev zute de legislaia specific în vigoare;
b) dac titularul licentei se afl într-una din situaile preväzute de regulament;
c) inc lcarea în mod repetat a uneia sau mai multor conditi ale licentei;
d) alte cazuri prevàzute de reglementrile specifice in vigoare.

38. A.N.R.S.C. va proceda la retragerea imediat a licentei în urmtoarele cazuri:
a) se constat ctitularul licentei nu a respectat cerinele precizate la pct. 11 _i pct. 12 din
Conditiile asociate licentei;

b) titularul licentei nu respect întocmai cerinta de la pct. 32 din Conditile asociate licentei.
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