
 

 

 

 

 

     ASOCIAŢIA DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ PENTRU        

                                                   SERVICII 

ÎN SECTORUL DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL SATU MARE 

 

 

 

 

 

prin Preşedinte 

 

ec.  CSEHI  ARPAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C.  APASERV SATU  MARE  S.A. 

 

 

prin Director General 

 

ing.  LEITNER  IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

ACT  ADITIONAL NR.1 

LA 

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE NR.12.313/19.11.2009 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

ÎNTRE 

 

ASOCIATIA DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL 

DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL SATU MARE (denumită Asociaţia), cu sediul în 

municipiul Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1, Cod Fiscal 25506950, înscrisă în Registrul asociaţiilor 

şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Satu Mare cu nr. 1352/296/13/PJ/2009,  reprezentată de Dl. Csehi 

Arpad  în calitate de Preşedinte al Asociaţiei,  

 

în numele şi  pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre: 

 

- Municipiul Satu Mare,  în  baza Hotărârii Consiliului Local nr. 150/30.07.2009 

- Municipiul Carei, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.104/31.08.2009   

- Oraşul Tăşnăd, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.58/20.06.2009   

- Oraşul Ardud, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.19/10.06.2009  

- Oraşul Negreşti Oaş, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 64/30.10.2009  

- Oraşul Livada, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 23/28.07.2009 

- Comuna Păuleşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 26/21.07.2009 

- Comuna Lazuri, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/30.07.2009     

- Comuna Odoreu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 34/30.09.2009 

- Comuna Botiz, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 33/28.09.2009 

- Comuna Culciu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 22/08.10.2009  

- Comuna Foieni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 21/06.08.2009 

- Comuna Căpleni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 8/04.09.2009 

- Comuna Urziceni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/27.07.2009 

- Comuna Doba, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 15/10.09.2009 

- Comuna Dorolţ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 42/17.07.2009 

- Comuna Craidorolţ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 35/30.11.2009 

- Comuna Halmeu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 20/15.07.2009 

- Comuna Turulung, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 20/05.08.2009 

- Comuna Micula, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 45/24.07.2009 

- Comuna Berveni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.23/31.08.2009 

- Comuna Terebeşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.20/.06.11.2009 

- Comuna Ciumeşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.13/20.07.2009 

- Comuna Tiream, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.27/25.09.2009 

- Comuna Sanislău, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.4/16.03.2010 

- Comuna Petreşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.24/28.07.2009 

- Comuna Vetiş, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 29/15.07.2009 

- Comuna Moftin, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.3/18.02.2010 

       

aceste unităţi administrativ-teritoriale fiind denumite împreună în continuare „Autoritatea 

Delegantă” 
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                                                                   Şi 

 

 

Societatea Comercială S.C. “APASERV  SATU  MARE ” S.A., codul unic de înregistrare 

RO16844952, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Satu Mare cu nr. J30/1102/13.10.2004 cu 

sediul principal în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău,  nr. 9/A, bl.- , sc.- , et.- , ap.- , judeţul Satu Mare, 

reprezentată prin ing.Leitner Ioan, având funcţia de director general,   

 

             denumită în continuare „Operatorul”,  

 

            numite împreună „Părţile” şi separat „Partea” 

 

1 

 La DISPOZIŢII GENERALE – PĂRŢILE CONTRACTANTE - ASOCIATIA DE  

DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL DE APĂ ŞI APĂ 

UZATĂ DIN JUDEŢUL SATU MARE - unităţile administrativ teritoriale se completează cu 

comuna Oraşu Nou, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 43/14.12.2009. 
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La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL II,       

Articolul 15/ aliniat 4 - Sistemul Bunurilor de Preluare şi a Bunurilor Proprii  

          se modifică şi va avea următorul conţinut: 

15/4 Operatorul poate folosi Bunurile sale Proprii şi, cu condiţia aprobarii de partea Autorităţii 

delegante, anumite Bunuri de Preluare, în vederea furnizării altor servicii decât Serviciile de Apă şi 

Ape Uzate, dacă activitatea nu afectează serviciile delegate. 
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      La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,       

Articolul 17/aliniatul 3 - Obligaţiile Autorităţii delegante 

         se modifică şi va avea următorul conţinut: 

   17/3 -să analizeze şi/sau să aprobe şi alte ajustări de tarif la cererea  fundamentată a operatorului. 

   

 4  

      La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III, 

Articolul 17/aliniatul 4/ litera f -Obligaţiile Autorităţii delegante                  

           se abrogă.   

 5   

           La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,   

Articolul 17/aliniat 7- Obligaţiile Autorităţii delegante 

             se modifică şi va avea următorul conţinut:       
17/7- să faciliteze Operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; Să asigure, gratuit, operatorului autorizarea 

lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi să faciliteze autorizarea acestora în domeniul privat, 

utilizând după caz, toate procedurile de expropiere care îi stau la dispoziţie potrivit legii aplicabile şi 

în conformitate cu reglementările legale în vigoare; dacă legislaţia în vigoare nu permite ca operatorul 

să beneficieze de gratuităţi la eliberarea autorizaţilor pentru lucrările şi investiţiile pe domeniul public, 
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aceste taxe vor fi suportate din IID. 

   6 

La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,   

Articolul 17/aliniat 9- Obligaţiile Autorităţii delegante       

             se modifică şi va avea următorul conţinut:       

17/9 - să ia toate măsurile pentru înlocuirea  mijloacelor fixe scoase din uz,din motive neprevazute, în 

aşa fel încât capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare să rămână 

cel puţin constantă pe toată durata concesiunii;  
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     La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,   

Articolul 17/aliniat 11- Obligaţiile Autorităţii delegante       

            se modifică şi va avea următorul conţinut:      

17/11- să nu modifice în mod unilateral Contractul de delegare în afară de cazurile prevăzute expres 

de lege, cu exceptia cazului de la Art.16.aliniat 1.  
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      La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,   

Articolul 17/aliniat 18- Obligaţiile Autorităţii delegante       

          se modifică şi va avea următorul conţinut:                                                       
17/18- Autorităţile delegante pot acorda subvenţii operatorului în următoarele cazuri: 
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La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,   

Articolul 17/aliniat 22- Obligaţiile Autorităţii delegante             

          se modifică şi va avea următorul conţinut:  

17/22- Să vireze, în termen de 5 zile lucrătoare operatorului în contul de rezervă (IID)  toate sumele 

achitate de operator în contul Asociaţiei cu titlu de redevenţă, impozit pe profit, dividende, conform 

Ordonanţei de Urgenţă nr.198 din 29 iunie 2009. 
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 La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,   

Articolul 17/aliniat 23- Obligaţiile Autorităţii delegante   

se modifică şi va avea următorul conţinut:            
17/23 -Să despagubească în primul an de activitate operatorul pentru orice răspundere sau pagubă 

rezultând direct sau indirect, din răspunderi anterioare ale foştilor operatori de apă şi canalizare, fără a 

se limita la daune cauzate mediului. 
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La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,   

Articolul 17/aliniat 25- Obligaţiile Autorităţii delegante   

     se modifică şi va avea următorul conţinut:            
17/25- Să depună toate eforturile pentru a asigura operatorului condiţii de desfăşurare a activităţii .În 

acest scop, autoritatea delegantă, autoritatea administrativă sau de reglementare sau de altă natură, nu 

va influenţa activităţile, sau nu va lua nici o altă măsură care să aibă un impact negativ asupra 

operatorului, situaţiei sale financiare sau capacităţii sale de a-şi executa oricare dintre obligaţiile 
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asumate prin acest Contract şi prin Contractele Internaţionale de Imprumut. 
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La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,   

Articolul 17/aliniat 27- Obligaţiile Autorităţii delegante   

     se modifică şi va avea următorul conţinut:            
17/27- Să furnizeze toate informaţiile şi documentele, în formă scrisă şi/sau desenată, pe care le deţine 

şi să sprijine operatorul pentu a primi la timp şi fără întârzieri inutile toate licenţele, permisele, 

avizele, aprobările, autorizaţiile de la orice agenţie sau autoritate sau entitate guvernamentală centrală 

sau locală, inclusiv de la autoritatea delegantă, pentru a îi oferi posibilitatea operatorului să îşi 

îndeplinească toate obligaţiile asumate prin prezentul Contract şi prin Contractele Internaţionale de 

Împrumut.  
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    La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,   

Articolul 17/aliniat 28- Obligaţiile Autorităţii delegante   

               se abrogă. 

14 

  La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,   

Articolul 17/aliniat 5- Obligaţiile Autorităţii delegante  – Alte obligaţii pentru autoritatea delegantă  

          se modifică şi va avea următorul conţinut: 

17/5- Va contribui la fondul IID cu surse din bugetul unităţii administrativ teritoriale cu sume cel 

puţin egale cu vărsămintele din profitul net, dividendele, redevenţa aferentă bunurilor concesionate, 

impozitul pe profit cum sunt prevazute în articolul 17, pct. 22 în conformitate cu O.U.G.198/ 2009. 
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       La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,    

Articolul 27/aliniat 5- Drepturile Operatorului 

          se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 27/5- să încaseze:  

(1) c/val serviciilor prestate utilizatorilor, altele decît serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;  

(2) c/val serviciului de preluare a apelor pluviale de pe proprietăţi private şi de pe domeniul public;  

(3) c/val cantităţii de apă folosită în scopuri publice;  

(4) c/val lucrărilor suplimentare de modificare a traseelor de apă şi canal, inclusiv cheltuielile de 

aducere la nivel a capacelor căminelor şi/sau mutări la solicitarea unităţii administrativ teritoriale; 

16 

      La TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA, CAPITOLUL III,    

Articolul 27/aliniat 6- Drepturile Operatorului 

            se abrogă. 

17     

La  TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL, CAPITOLUL I 

Articolul 36/aliniat 3-Preţurile,Tarifele şi alte surse de venit 

           se modifică şi va avea următorul conţinut: 

36/3- Operatorul a pregătit un plan de afaceri pe baza căruia s-a stabilit o strategie de tarifare pentru 

următorii 3 ani. Strategia de stabilire a tarifelor începând cu Data Intrării în Vigoare a prezentului 

Contract încorporează şi prevederile Hotărării nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
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Strategia de tarifare inclusă în prezentul contract de delegare se bazează pe rezultatele analizei 

financiare realizată de consultantul FOPIP fără a lua în calcul impactul investiţiilor care vor fi incluse 

în aplicatia pentru fonduri de coeziune realizată de Consultantul ILF. 

 

Unificare tarifelor se va realiza considerând următoarele principii generale: 

 Unificarea completă a tarifelor pe întreaga arie de operare până la 1 iulie 2012; 

 Tarifele din fiecare localitate vor converge către tariful din Municipiul Satu Mare; 

 Unificarea în zonele urbane se va realiza până la 1 iulie 2009 atât pentru tariful la apă cât şi 

pentru cel la canalizare astfel: 

o Până la 01 aprilie 2010 se va unifica tariful atât la apă cât şi la canalizare pentru Satu 

Mare şi comunele adiancente, Carei şi comunele adiacente, Livada, Ardud, Negreşti-Oaş şi Tăşnad; 

o Tariful în toate zonelor rurale va fi unificat cu tariful unic până cel târziu la 1 iulie 

2012;                                                       

 

     Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 iulie atât cu inflaţia 

cumulată pe ultimul an, cât şi în termeni reali. În Contractul de Delegare a gestiunii este inclus un 

tabel cu ajustări ale tarifelor în termeni reali necesare pentru a asigura o dezvoltare durabilă a 

operatorului pentru primii 4 ani având următoarea forma: 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ajustarile in termeni reali nu includ inflatia in perioada dintre ajustarile tarifare si nici taxa pe valoare adaugata. 

** Comunele adiacente municipiului Satu Mare: Odoreu, Paulesti, Lazuri, Dorolt, Botiz, Micula, Vetis, Halmeu, 

Turulung 

*** Comunele adiacente municipiului Carei: Doba, Moftin, Berveni, Urziceni, Craidorolt, Sanislau, Ciumesti 

          Creştere tarife în termeni reali  

                     (tarife fara TVA) 

1 Ianuarie 

2010* 

1 Iulie 

2010* 

1 Iulie 

2011* 

1 Iulie 

2012* 

  n n+1 n+2 n+3 

Municipiul Satu Mare       

Apă (Satu Mare + comune**) RON/m3 2.21 7.5% 2.0% 2.0% 

Canal RON/m3 1.23 5.0% 4.0% 4.0% 

Tăşnad       

Apă RON/m3 2.21 7.5% 2.0% 2.0% 

Canal RON/m3 1.23 5.0% 4.0% 4.0% 

Carei       

Apă (Carei + comune***) RON/m3 2.21 7.5% 2.0% 2.0% 

Canal RON/m3 1.23 5.0% 4.0% 4.0% 

Ardud****      

Apă RON/m3 2.21 7.5% 2.0% 2.0% 

Canal RON/m3 1.23 5.0% 4.0% 4.0% 

Livada      

Apă RON/m3 2.21 7.5% 2.0% 2.0% 

Canal RON/m3 1.23 5.0% 4.0% 4.0% 

Negreşti-Oaş*****      

Apă RON/m3 2.21 7.5% 2.0% 2.0% 

Canal RON/m3 1.23 5.0% 4.0% 4.0% 
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**** Comuna adiancenta oraşului Ardud: Terebeşti 

***** Comuna adiancenta oraşului Negreşti Oaş : Oraşu Nou 

                                                                        

       Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule: 

Tarif n+i =  Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ….. x (1+a n+i) x I n+i  

                                                                                                                                            

Unde: 

 

Tarif n+i – tariful la data n+i 

Tarif n – tariful iniţial, la 1 Ianuarie 2010 

a n+1, a n+2 - ajustări în termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2 

a n+i - ajustari în termeni reali a tarifului la data n+i 

I n+i – inflaţia aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:  

 

                  CPI x (1+INF)
m /12

 

I n+i  = 

                           IPI 

unde: 

 

CPI - cel mai recent Indice al preţurilor disponibil; 

IPI - Indicele preţurilor iniţial, de la data Tarifului n; 

INF – inflaţia pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al preţurilor disponibil;  

m - numărul de luni între data celui mai recent indice de preţ disponibil şi data efectivă a noului tarif; 

Indicele Preţurilor – Indicele Preţurilor de Consum publicat lunar de Comisia Naţională de Statistică a 

României. 

 

Tarifele mai sus menţionate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare luând în 

considerare evoluţia viitoare a costurilor de operare fără a lua însă în calcul impactul proiectului de 

investiţii finanţat din fonduri de coeziune. Aceste tarife pot suferi ajustări sau modificări în funcţie de 

următoarele elemente: 

- condiţionalităţile incluse în memorandumul de finanţare sau acordul de finanţare pentru 

obţinerea finanţării din fonduri de coeziune sau de la bugetul de stat; 

- condiţionalităţile incluse în contractul de împrumut pentru co-finanţarea proiectului finanţat din 

fonduri de coeziune; 

- rezultatele proiecţiilor financiare din planul de afaceri realizat de societate obligatoriu până la 1 

ianuarie ce vor modifica creşterile reale de la 1 iulie din anul respectiv.  

- impactul strategiilor viitoare de investiţii în conformitate cu master planul. 

 

Toate aceste majorări se vor face de la un tarif iniţial (Tarif n) ce este stabilit în cadrul 

Contractului de Delegare a gestiunii şi care se aplică de la Data Intrării în vigoare a contractului. 

Prin aplicarea metodologiei de mai sus, până la 1 aprilie 2010 se va ajunge la aplicarea unui 

tarif unic pentru toate localităţile prezentate în tabel, atât la serviciile de apă cât şi la cele de 

canalizare.                                                                                                                      

           În cazul în care o localitate nu are servicii de apă sau de canalizare în prezent, în momentul în 

care va beneficia de servicii de apă şi canalizare se va aplica tariful existent la acea dată în Municipiul 

Satu Mare. 
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În cazul localităţilor în care situaţia tarifelor actuale nu este foarte clară sau în cazul în care 

după începerea operării se constată modificări seminificative în nivelul costurilor de operare 

comparativ cu evidenţele prezentate înainte de preluare, la cel mult 6 luni de la începerea operării, 

S.C. Apaserv Satu Mare S.A. are posibilitate să modifice strategia de tarifare pe baza costurilor 

actuale înregistrate. 
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La  TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL, CAPITOLUL I 

Articolul 36/aliniat 6 - Preţurile,Tarifele şi alte surse de venit 

           se modifică şi va avea următorul conţinut: 

36/6- Operatorul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Delegante metodologia de calcul a tarifelor 

pentru apă şi canalizare înaintea fiecărei majorări suplimentare. Autoritatea Delegantă are obligaţia ca 

în termen de 60 zile de la depunerea documentaţiei de către Operator să aprobe noile tarife propuse, 

sau să prezinte eventualele obiecţii la modalitatea de calcul către Operator. În cazul în care 

Autoritatea Delegantă nu prezintă un răspuns în termenul stipulat se va considera că aceasta a acceptat 

noile tarife.   
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La  TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL, CAPITOLUL I 

Articolul 36 – Finanţarea investiţiilor şi co-finanţarea / aliniat d 

   se abrogă. 

20 

 La  TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL, CAPITOLUL I 

Articolul 39/aliniat 2/ punctul 1 – Alte costuri, taxe şi suprataxe  

se modifică şi va avea următorul conţinut: 

39/2/1- Redevenţa se negociază între părţi şi se datorează din data stabilită în prezentul Contract. 
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La  TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL, CAPITOLUL I 

Articolul 39/aliniat 2/ punctul 7 – Alte costuri, taxe şi suprataxe  

se modifică şi va avea următorul conţinut: 

39/2/7- În cazul existenţei unor Contracte de Împrumut indiferent de modul de contractare sau 

garantare în perioada derulării prezentului Contract, redevenţa va fi virată de către Operator 

Asociaţiei. Asociaţia va vira, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, redevenţa încasată în 

fondul  de rezervă IID, constituit conform OUG 198/2005. 
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La  TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL, CAPITOLUL I 

Articolul 39/aliniat 9 – Alte costuri, taxe şi suprataxe  

    se modifică şi va avea următorul conţinut: 

39/9- Redevenţa va fi intotdeauna reflectata în nivelul tarifelor şi va fi suficienta pentru a asigura plata tuturor 

sumelor datorate de catre Operator in baza Contractelor Internaţionale de Împrumut si crearea si mentinerea 

Fondului IID. 

        Începând cu data de 01.04.2010 redevenţa este:  
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La TITLUL IV– DISPOZIŢII FINALE, CAPITOLUL V 

 Articolul 72/aliniat2 - Împărţirea responsabilităţilor de mediu între Autoritatea                                           

delegantă şi Operator 

            se modifică şi va avea următorul conţinut: 

72/2- Operatorul nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a 

Autorităţii delegante, cauzate anterior Datei Intrării în Vigoare  a prezentului contract si care au avut 

ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei dispoziţii legale privind mediul 

înconjurător. Autoritatea delegantă se obligă să-l despăgubească pe Operator pentru orice astfel de 

răspundere legată de mediul înconjurător. 
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La DISPOZITII SPECIALE – PARTEA DE APĂ    

             Se introduce ANEXA 5, cu următorul conţinut: 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Localitate Redevenţa 

(lei/lună) 

1.  Satu Mare 442.000 

2.  Carei   66.000 

3.  Tăşnad   16.500 

4.  Ardud     3.400 

5.  Negreşti Oaş   24.400 

6.  Livada     1.400 

7.  Păuleşti     1.100 

8.  Lazuri        500 

9.  Odoreu     2.500 

10.  Botiz     1.400 

11.  Culciu        100 

12.  Foieni        100 

13.  Căpleni        100 
14.  Urziceni        500 
15.  Doba        500 
16.  Dorolţ        500 
17.  Craidorolţ        500 
18.  Halmeu        300 
19.  Turulung        300 
20.  Micula        300 
21.  Berveni        300 

22.  Terebeşti        300 
23.  Ciumeşti        500 
24.  Tiream        100 
25.  Sanislău        500  
26.  Petreşti        100 
27.  Vetiş        500 
28.  Moftin        500 
29.  Oraşu Nou        500 
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ANEXA 5 -TIMP DE INTERVENŢIE LA REPARAŢII ACCIDENTALE 

                      

 -MODALITĂŢI DE ÎNŞTIINŢARE A CONSUMATORILOR ÎN CAZ DE INTERVENŢIE 

PROGRAMATĂ 

                

25 

La DISPOZITII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE    

             Se introduce ANEXA 5, cu următorul conţinut: 

 

ANEXA 5 -TIMP DE INTERVENŢIE LA REPARAŢII ACCIDENTALE 

                      

 -MODALITĂŢI DE ÎNŞTIINŢARE A CONSUMATORILOR ÎN CAZ DE INTERVENŢIE 

PROGRAMATĂ 

 

 

Operaţia Timp de       

intervenţie 

Modalităţi de 

înştiinţare a  

consumatorilor 

Refacere carosabil, 

trotuar, spaţiu verde 

 Lucrări de intervenţii  

accidentale la 

conductele de apă  

 

 

 Lucrări de intervenţie  

programate de apă  

 

 

 

         

   

    24 ore 

 

 

 

 Funcţie de  

complexitate

a lucrărilor 

 

 

        ______ 

 

 

-Afişare în casa  

scării la asociaţiile de 

proprietari 

-Înştiinţare scrisă în 

cutia de corespondenţă  

cu specificarea  

intervalului de timp 

 

 

 

 

 

-Refacerea carosabilului, 

la nivel de macadam, fără 

asfaltare 

-Refacerea trotuar la nivel 

de macadam, fără asfaltare 

sau montare dale 

-Refacerea spaţiului verde 

la nivel amenajare teren  

Operaţia Timp de       

intervenţie 

Modalităţi de 

înştiinţare a  

consumatorilor 

Refacere carosabil, 

trotuar, spaţiu verde 

 Lucrări de intervenţii  

accidentale la 

conductele de apă uzată 

(canal) 

 

 Lucrări de intervenţie  

programate de ape uzate 

(canal)   

 

 

 

         

   

    24 ore 

 

 

 

 Funcţie de  

complexitate

a lucrărilor 

 

 

        ______ 

 

 

-Afişare în casa  

scării la asociaţiile de 

proprietari 

-Înştiinţare scrisă în 

cutia de corespondenţă  

cu specificarea  

intervalului de timp 

 

 

 

 

 

-Refacerea carosabilului, 

la nivel de macadam, fără 

asfaltare 

-Refacerea trotuar la nivel 

de macadam, fără asfaltare 

sau montare dale 

-Refacerea spaţiului verde 

la nivel amenajare teren  
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Pentru AUTORITATE DELEGANTĂ 

 

ASOCIATIA DE  DEZVOLTARE  

INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

SERVICII 

ÎN SECTORUL DE APĂ ŞI APĂ 

UZATĂ DIN JUDEŢUL SATU MARE  

 

Data:      .............................................                                                    

                  Pentru OPERATOR 

 

         S.C.  APASERV SATU  MARE  S.A. 

 

 

 

 

 

Data,     .................................................... 

   

 PREŞEDINTE 

ec.  CSEHI  ARPAD 

                  

               DIRECTOR  GENERAL  

                          ing.  LEITNER  IOAN 

 

 


