
                                          ROMÂNIA 

                         JUDEŢUL HUNEDOARA 

     CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

 

 

HOTĂRÂREA NR.   32  /2019 
 

Privind modificarea Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare pentru Valea Jiului  

 

 Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

 Raportat la proiectul de hotărâre nr. 33 din 19.04.2019 

 Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca Nicolae 

nr. 33/5 din 19.04.2019. 

 Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 33/6 din 19.04.2019 întocmit de către 

domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului local nr. 22/7/29.05.2019 

 Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea 

Jiului” înregistrată sub nr. 1141 din 19.04.2019 precum şi Decizia nr. 23/16.04.2019 a 

Consiliului de Administratie al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A Petrosani ; 

 Raportat la prevederile Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de 

canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Ordinului presedintelui 

ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare 

cu apa si de canalizare; 

 Potrivit Legii nr. 51/2006 privind servicile comunitare de utilitati publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Avand in vedere contractul de delegare al serviciilor de alimentare cu apa si de 

canalizare in zona localitatilor din Valea Jiului, aprobat prin Hotararea Consiliului 

Judetean Hunedoara nr. 41/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile Legii  nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată 

 În temeiul art.36 alin.1, alin.2 lit.d alin. 4 lit. d, alin.6 lit.a pct.14 şi al art.45 alin.1, 

art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.(1)- Se aprobă modificarea Regulamentului consolidat si armonizat al 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru Valea Jiului, potrivit anexei nr. 1 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 (2)- Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare pentru Valea Jiului, actualizat potrivit dispozitiilor alin. (1) este prevazut in 

anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2.(1)- Se mandateaza reprezentantul UAT – oraşul Aninoasa in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa Valea Jiului’” Petrosani, sa 

voteze modificarea Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare pentru Valea Jiului, potrivit dispozitiilor articolului 1. 



Art.4- Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 

competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art.5- Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului; Primarului oraşului Aninoasa; 

Serviciului  buget-contabilitate; Serviciului UAT; ADI Apa Valea Jiului S.A.; Afişiere şi 

presă 

 

Aninoasa la, 

 30.05.2019 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

ALBESCU ADRIAN                                 JR. GHEORGHE SIMION-NELU 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30.05.2019, cu un număr de  10  voturi pentru, 

voturi abţineri..-., voturi împotrivă .-, din totalul de 13 consilieri   10  membri prezenţi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ANEXA 1   

la  HCL  nr. 32/2019 

 
Modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru Valea 

Jiului 2019 

 Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului, se 

modifică după cum urmează: 

1. La art 136 din regulament, se introduce alineatul (6) cu următorul conţinut: 

“Pentru gospodăriile individuale, stabilirea consumului se va face astfel: timp de 2 luni consecutiv 

se va estima în funcţie de consumul specific / persoana din anul precedent, sau media dintr-o 

perioadă similară de consum, urmând ca în a treia lună să se facă regularizarea prin citire. 

Graficul de citire stabilit se va aduce la cunostinţa utilizatorilor.” 

2. La art 136 din regulament, se introduce alineatul (7), cu următorul conţinut: 

,, Pentru gospodăriile individuale, dotate cu contoare cu telecitire, acestea vor fi citite lunar prin 

intermediul cititoarelor radio.” 

3. La art 226 din regulament, se introduce alineatul “(m)”, cu următorul conţinut: ,, (m) să 

factureze cantitaţile de apă furnizate şi serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin 

intermediul contoarelor sau stabilite prin estimare, în funcţie de media consumului/persoană 

înregistratî în anul precedent sau conform Ordinului 29/N1 993 al MLPAT şi standardelor în 

vigoare pentru locaţiile necontorizate , aducând la cunoştinţă utilizatorului modificările de tarif.” 

4. La art 228 din regulament, se introduce alineatul (e) cu următorul conţinut: 

,, (e) în cazul instrăinării imobilelor fară respectarea art.53 din Legea 51/2006, toate eventualele 

datorii reciproce provenite din consumurile înregistrate la branşamentul imobilului supus 

instrăinării, din culpa vanzătorului, a cumpăratorului sau a notarului se preiau de noul dobânditor, 

în caz contrar nu se va încheia noul contrat de furnizare servicii apă şi canalizare. ,, 

5, Anexa nr. 1 din Regulament referitoare la contractele-cadru (1.a si 1.b), se modifică cu 

următorul conţinut al CAP. V, art 10, alineatul (1) si art.11, alineatul (1), punctul ( c), astfel: 

»Art.10(1) Perioada de citire a contorului este de la data de 25 pană in 30 ale fiecărei luni, iar 

emiterea facturii se face lunar până în data de 15 ale lunii următoare celei pentru care se 

facturează consumul. 

(2) În cazul schimbării perioadei de citire a contoarelor, noua perioadă va fi comunicată 

utilizatorului împreună cu factura anterioară lunii în care citirea se va efectua la data 

modificată.  

(3) Art.11.- Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate în reţeaua publică de 

canalizare se va face astfel: 

(1). Cantitatea de apă furnizată se stabileşte [se bifeaza una dintre metodele de la lit. a) sau c)]: 

0  a) pe baza înregistrărilor contorului de apă montat în căminul de branşament; 

0  b) în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în sistem pauşal, astfel cum 

sunt stabilite conform normativelor în vigoare. 

0 c) prin estimarea unui consum specific / persoană, funcţie de media consumului / persoană 

rezultată în anul precedent sau se va determina o cantitate dintr-o perioadă şi similară de consum, 

timp de două luni consecutiv şi regularizarea consumului prin citirea în a treia lună.” 

6. La art 116 din regulament, se introduce alineatul (3) cu următorul conţinut: 

“(3) Norma proprie de consum de apă pentru asigurarea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare pentru toţi utilizatorii din aria de operare este compusă din cantitatea de apă necesară 

funcţionării sistemului, respectiv, consumuri tehnologice şi pierderi de apa”.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR   

      ALBESCU ADRIAN                                  JR. GHEORGHE SIMION NELU 



           ANEXA 2   

la  HCL   nr. 32/2019 

 

 

 

Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare pentru Valea Jiului - actualizat 2019 

 

 

Prezenta anexă conţine  _210_ file 

 

 
 

 

Aninoasa la, 

30.05.2019 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR   

      ALBESCU ADRIAN                                  JR. GHEORGHE SIMION NELU 

 

 

                 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30.05.2019, cu un număr de  10 voturi pentru, 

voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri /  10 membri prezenţi. 

 


