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PROIECT DE HOTÂRARE
privind aprobarea procentului ce determina cantitatea de apa uzata preluata de rețeaua de
canalizare din cantitatea de apa potabilă consumată pentru utilizatorii Serviciului Public de
Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța

Primarul comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei
exprimate în referatul de aprobare nr.198/14.10.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:
- Raportul comun de specialitate al Secretarului general și al Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Fântânele înregistrat sub nr. 197 / 14.10..2021;

- Adresa nr.

/14.10.2021 a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei

Fântânele, județul Constanța”;
- prevederile art. 1 alin.(3) lit.h), ale art. 3 si art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilitati publice, cu modificările și şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8, ale art. 10, ale art. 12 alin. (1) lit. e) şi ale art. 36 alin(6) din Legea serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 177 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
- prevederile art. 1, art. 2, art. 5 alin.(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 76 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

-art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și alin.(2), art.138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția României, republicată;
- art.7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

PROPUNE

Art.1. Aprobarea cotei procentuale de 80% din cantitatea totala de apa rece, potabilă, furnizată, ca
reprezentând cantitatea de apă uzată evacuată ce urmează a fi preluata de rețeaua de canalizare ca procent
din cantitatea de apa potabilă consumată de utilizatorii casnici ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța
Art.2. Primarul comunei Fântânele, prin aparatul de specialitate și Serviciul Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța vor aduce la îndeplinire prevederile hotărârii.
Art.3. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de
se transmite, de Secretarul general al comunei Comisiei de specialitate nr.1:
Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism și Comisiei de specialitate
nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină, în vederea examinării, formulării de amendamente
în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR
PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE
Ion Adrian ROȘU
Avizat pentru legalitate:
Secretar general al comunei
Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ
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Nr. 198 din 14 .10.2021
REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea procentului ce determina cantitatea de apa uzata preluata
de rețeaua de canalizare din cantitatea de apa potabilă consumată pentru utilizatorii Serviciului
Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce
priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea
ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau
privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice.
Administrarea pierderilor de apă este o problemă tehnică cu durată de realizare mare și implică o
abordare sistematică, susținere tehnică și financiară. O scădere relevantă a pierderilor de apă se poate
realiza doar pe parcursul mai multor ani de eforturi. Cu cât se tinde către niveluri mai scăzute ale pierderilor,
cu atât procesul devine mai dificil, motiv pentru care trebuie să existe intotdeauna un echilibru între nivelul
pierderilor și costurile de reducere a acestora.
Conform art. 177 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare:
”(1) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului de
prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cotă procentuală, de regulă, între 80 şi 100% din cantitatea totală
de apă rece furnizată, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale, pe baza unui studiu de
specialitate efectuat de un institut de specialitate.
(2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi egală cu cantitatea
de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână
înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia
sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator.”

(3) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apă uzată în reţeaua de canalizare
vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifică modul
de măsurare sau determinare a cantităţilor evacuate.
Avănd in vedere cele expuse, precum și faptul ca și Serviciul Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța se află in procedura de actualizare a preturilor si tarifelor
practicate, propun aplicarea unei cotei de 80%, din cantitatea totala de apa rece, potabilă, furnizată, ca
reprezentând cantitatea de apă uzată evacuată ce urmează a fi preluata de rețeaua de canalizare ca procent
din cantitatea de apa potabilă consumată de utilizatorii casnici ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța
În acest sens, consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege şi
pe realităţile actuale, are un conţinut echilibrat şi poate fi aprobat.
Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al
comunei Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre.

INIȚIATOR
PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE
Ion Adrian ROȘU
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Nr. 197 /14 .10..2021

Raport de specialitate comun
al Secretarului General și al Compartimentului financiar contabil la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea procentului ce determina cantitatea de apa uzata preluata
de rețeaua de canalizare din cantitatea de apa potabilă consumată pentru utilizatorii Serviciului
Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța

Luând act de :
a) art. 1, art. 2, art. 5 alin.(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art 76 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
c) art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și alin.(2), art.138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția României, republicată;
d) art.7 alin.(2) din Codul civil, adoptat prin Legea 287/2009, cu modificările ulterioare;

Arătăm faptul că potrivit art. 177 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare:
”(1) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului de
prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cotă procentuală, de regulă, între 80 şi 100% din cantitatea totală
de apă rece furnizată, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale, pe baza unui studiu de
specialitate efectuat de un institut de specialitate.
(2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi egală cu cantitatea
de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână
înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia
sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator.”

Avănd in vedere cele expuse, precum și faptul ca și Serviciul Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța se află in procedura de actualizare a preturilor si tarifelor
practicate, propunem ca proiectul de hotărâre, sa fie înaintat Consiliului local al Comunei Fântânele spre aprobare
în ședință.

Secretar general
Arina Raluca ȘTEFĂNICĂ

Compartiment financiar contabil
Referent Simona Elena SCUPĂRĂ

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ SI CANALIZARE FÂNTÂNELE
Str. Basarabia nr.85, Fântânele, jud. Constanța
CIF 37509616
Nr.

/14 . 10.2021

Către
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FÂNTÂNELE
Administrarea pierderilor de apă este o problemă tehnică cu durată de realizare
mare și implică o abordare sistematică, susținere tehnică și financiară. O scădere
relevantă a pierderilor de apă se poate realiza doar pe parcursul mai multor ani de eforturi.
Cu cât se tinde către niveluri mai scăzute ale pierderilor, cu atât procesul devine mai
dificil, motiv pentru care trebuie să existe intotdeauna un echilibru între nivelul pierderilor
și costurile de reducere a acestora.
La art. 177 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentuluicadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare:
”(1) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului
de prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cotă procentuală, de regulă, între 80 şi
100% din cantitatea totală de apă rece furnizată, prin hotărâre a autorităţii administraţiei
publice locale, pe baza unui studiu de specialitate efectuat de un institut de specialitate.
(2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi
egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul
activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care
debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui
breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator.”

Intrucât autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile
legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor
de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea,

reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice, vă solicităm să adoptati
o hotarare prin care sa fie aprobată cota de 80%, din cantitatea totala de apa rece,
potabilă, furnizată, ca reprezentând cantitatea de apă uzată evacuată ce urmează a fi
preluata de rețeaua de canalizare ca procent din cantitatea de apa potabilă consumată
de utilizatorii casnici ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei
Fântânele, județul Constanța

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ SI CANALIZARE FÂNTÂNELE
ȘEF SERVICIU
MIU DIANA IONELA

