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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către 

S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe 

 

 

 

În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România are obligaţii care 

implică investiţii importante în sectorul de apă şi canalizare, până în 2015 pentru un 

număr de 263 de aglomerări urbane cu locuitor-echivalent mai mare de 10.000. 

Conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Legea nr.51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice şi Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu 

apă şi de canalizare, autorităţile au competenţa exclusivă de a hotărâ cu privire la 

modalitatea de gestiune a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu privire la 

administrarea domeniului public aferent serviciilor. Conform reglementărilor în vigoare, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare va avea ca scop realizarea în 

comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de apă şi canalizare şi furnizarea în 

comun a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, prin delegarea acestor servicii 

către operatorul regional S.C. Gospodărie Comunală S.A Sfântu Gheorghe . 

Având în vedere aceste prevederi legale şi pe baza contractului cadru elaborat de 

Ministerul Mediului, s-a elaborat un proiect de contract de delegare a gestiunii serviciilor 

de apă şi canal şi de concesionare a sistemelor publice aferente serviciilor de la unităţile 

administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei. 

Astfel gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului 

Sfântu Gheorghe, respectiv furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi 

administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, precum şi 

pregătirea, finanţarea şi realizarea proiectelor de investiţii publice pentru înfiinţarea, 

reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor publice de 

alimentare cu apă şi canalizare aferente serviciului se poate atribui prin Asociaţia de 



Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” în favoarea operatorului regional S.C. 

Gospodărie Comunală S.A Sfântu Gheorghe. 

Încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentară cu apă şi de 

canalizare între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  şi Operatorul Regional trebuie 

să atragă după sine rezilierea  Contractului de concesiune 1/1998, încheiat între Consiliul 

Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. 

Sfântu Gheorghe, care va opera de la data semnării contractului de delegare. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului local , aprobarea delegării 

gestiunii şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, conform proiectului de hotărâre alăturat.  

 
 

Primar 
      Antal Árpád András 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


