JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN
Nr.................................

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea dlui Gheorghe Ile să voteze în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VALEA JIULUI” hotărârea pentru modificarea
”Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Valea Jiului”
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2008, a fost aprobată constituirea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară prin asocierea municipiului Vulcan prin Consiliul Local Vulcan cu Consiliul Județean
Hunedoara, municipiile Petroșani și Lupeni, orașele Petrila, Aninoasa și Uricani în cadrul Asociației de dezvoltare
intercomunitară ”APA VALEA JIULUI” .
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice și a Legii nr.
241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, desfășurarea activităților specifice serviciului
de alimentare cu apă și de canalizare , se realizează pe baza unui regulament al serviciului , iar furnizarea
/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează în baza contractelor încheiate cu
utilizatorii.
Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului a fost aprobat prin
Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Valea Jiului” în data de 27.11.2012.
Raporturile juridice dintre operator și utilizatori , drepturile și obligațiile utilizatorilor , respectiv ale
operatorului , se detaliază în Regulamentul serviciului și în contractul de furnizare/prestare a serviciului.
Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea
Jiului a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5/2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VALEA

JIULUI”.
Având în vedere necesitatea corelării regulamentului și contractului cu prevederile regulamentului –
cadru, cât și a îmbunătățirii modului de desfășurare a activității societății se impune modificarea Regulamentului
Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului .
Implementarea modificărilor din punct de vedere comercial este motivată de introducerea unor puncte care să
permită o îmbunătățire a activității comerciale , având în vedere numărul mare de utilizatori cărora trebuie să și se
citească contoarele de branșament într-o perioadă scurtă , precum și necesitatea desfășurării activității într-un
mod organizat fără a afecta clientul.
Prin adresa înregistrată la Primăria Vulcan sub nr 20753/19.04.2019, Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară ”APA VALEA JIULUI” înaintează propunerile de modificare ale Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului așa cum a fost avizat de către Consiliul de
administrație SC APA SERV Valea Jiului .
Potrivit art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, autoritățile
administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii , în tot ceea ce privește înființarea ,
organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește
crearea, dezvoltarea, modernizarea , reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietatea publică sau privată ,
a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice.
În exercitarea competențelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile
deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice
şi adoptă hotărâri cu privire la elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a
contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi
publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori
a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
Potrivit art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Adunarea generală a
asociației de dezvoltare intercomunitară adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. Hotărârile Adunării

Generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 21, alin. 1) din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2008, privind constituirea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară prin asocierea municipiului Vulcan prin Consiliul Local Vulcan cu
Consiliul Județean Hunedoara, municipiile Petroșani și Lupeni, orașele Petrila, Aninoasa și Uricani în cadrul
Asociației de dezvoltare intercomunitară ”APA VALEA JIULUI”, fiecare membru al Adunării Generale are un vot
egal în Adunarea Generală, vot care nu poate fi transmis, și care cf. art.10 , alin. 4 din Legea nr. 51/2006, poate fi
exercitat numai în baza unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativteritoriale membre ale asociației.
Având în vedere cele menţionate mai sus, în temeiul art. 36, alin. 2, lit.d), din Legea nr. 215/2001,
privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare propun spre dezbatere
şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. GHEORGHE ILE

