ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR. 334
din data: 26.11.2010
privind aprobarea Regulamentului de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor de către împuterniciţii Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad,
în relaţia operator - beneficiari ai serviciului public de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-referatul nr. 13751 din 21.10.2010 al Direcţiei Tehnică Investiţii, prin care se
propune aprobarea Regulamentului de constatare şi sancţionare a contravenţiilor de
către împuterniciţii Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, în domeniul serviciului
public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare;
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimetare
cu apă şi de canalizare, de interes judeţean, aprobat prin hotărârea Consiliului
Judeţean Arad nr. 86/30.06.2006;
-Regulamentul consolidat al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din
judeţul Arad, aprobat prin HCJ Arad nr. 3/25.09. 2009;
-Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al
contraventiilor;
-Ordinului nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi cu
alte reglementări privind contravenţia, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor
administraţiei publice locale,
-Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 98/1994, republicată în 2008, privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică în aprovizionarea cu
apă a populaţiei, precum şi colectarea şi îndepărtarea rezidurilor;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor de către împuterniciţii Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, în
cadrul relaţiei operator – beneficiar a serviciului public judeţean de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare.

Art.2.Se aprobă Anexele 1- 6 la Regulament, ca parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
- S.C. „Compania de Apă Arad” SA.
PREŞEDINTE,
NICOLAE IOŢCU

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
IOAN SILAGHI

Anexa la HCJ nr. 334/26.11.2010

ROMANIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

PREAMBUL
Potrivit art. 104 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001,Legea administraţiei publice locale,
actualizată şi republicată , preşedintele consiliului judeţean coordonează realizarea serviciilor publice
şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate
publică de interes judeţean şi ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării
serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean precum şi a bunurilor din patrimoniul
public şi privat al judeţului.
În acest context, în vederea constatării, notificării şi sancţionării de către împuterniciţii
Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, a abaterilor definite ca şi contravenţii la reglementările în
vigoare,
Se întocmeşte prezentul ,

REGULAMENT
privind constatarea, notificarea şi sancţionarea de către împuterniciţii Preşedintelui Consiliului
Judeţean Arad, a abaterilor definite ca şi contravenţii, la reglementările în vigoare, în relaţia
operator – beneficiar a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
CAP. I
DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA I
TEMEI LEGAL
Art. 1
Prezentul Regulament de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările legale în
cadrul activităţii serviciului public judeţean de alimentare cu apă şi canalizare, numit în continare
REGULAMENT, este emis în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :
- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
- Ordinului nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimetare cu apă şi de
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canalizare, de interes judeţean, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 86/30.06.2006
- Regulamentul consolidat al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din jud. Arad, aprobat
prin Hotărâre AGA a ADIACJA nr 3 / 25 09. 2009 , numit în continuare Regulament Cadru
consolidat
- Legea nr. 98/1994, republicata in 2008, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele
legale de igiena si sanatate publica în aprovizionarea cu apa a populatiei, precum şi colectarea si
indepartarea reziduurilor
- Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute în prezentul regulament completate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi cu alte reglementări
privind contravenţia, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale
SCOP
Art. 2
(1) Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului legal prin care împuterniciţii Preşedintelui
Consiliului Judeţean Arad, denumiţi în continuare agenţi constatatori, desfăşoară activitatea de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor în condiţii de obiectivitate şi transparenţă, atât în relaţia cu
operatorul cât şi cu beneficiarii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(2) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică serviciului public judeţean de alimentare cu apă şi
canalizare organizat la nivelul ariei de delegare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare din
Judetul Arad, cu respectarea Regulamentului Cadru consolidat.
SECŢIUNEA II
DOMENIUL DE APLICARE
Art. 3
(1) Prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, se stabilesc şi se sancţionează
contraventii in toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege.
(2) Prezentul Regulament se aplică:
a.
persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare de interes judeţean din întreaga arie de delegare
b.
persoanelor fizice şi juridice, care afectează în orice mod infrastructura în serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare de interes judeţean, precum şi instituţiilor publice
c.
operatorului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare de interes judeţean
(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi:
a) operatori economici;
b) instituţii publice;
c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice, având branşament individual de alimentare cu apă
şi racord propriu de canalizare
d) utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.
TERMINOLOGIE
Art. 4
În sensul legii şi a prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:
a) avertisment Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra
pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale şi se
aplica doar in cazul in care fapta este de gravitate redusa.
b) contravenţie - fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, prin ordonanţă sau
hotărâre a Guvernului ori, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului
sau a consiliului judeţean;
e) reclamaţie - petiţie prin care o persoană fizică sau juridică solicită anumite lămuriri ori aduce
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învinuiri unei alte persoane fizice sau juridice cu privire la activităţi ce ţin de sectorul serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
f) sesizare - acţiunea de a sesiza şi rezultatul ei; a înştiinţa autorităţile publice despre un caz care
trebuie luat în vedere; a deferi o pricină spre rezolvare autorităţii competente.
g) ceilalţi termeni utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în cadrul Legii nr. 51/2006, legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice (actualizată), în Legea 241/2006 a serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare cu completările şi modificările ulterioare, în art.2 al Regulamentului Cadru
consolidat, respectiv în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
CAP. II
AGENŢI CONSTATATORI
SECŢIUNEA I
CALITATEA DE AGENT CONSTATATOR
Art. 5
În înţelesul prezentului regulament, calitatea de agent constatator o au persoanele împuternicite de
Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, numite prin dispoziţie emisă de preşedinte, persoane care
posedă o legitimaţie vizată la zi pentru exercitarea acestei activităţi. Modelul legitimaţiei se va stabili
potrivit competenţelor şi se va realiza în cadrul serviciului Informatică a C.J. Arad
SECŢIUNEA II
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII AGENŢILOR CONSTATATORI
Art. 6
Activitatea agenţilor constatatori se desfăşoară:
a)
la cererea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
b)
ori de câte ori se constată sau se reclama abateri de la buna desfăşurare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de natura acestora.
SECŢIUNEA III
COMPETENŢELE şi OBLIGAŢIILE AGENTULUI CONSTATATOR
Art. 7
Potrivit regulamentului, agenţii constatatori au în principal următoarele competenţe:
a) solicitarea de informaţii în legătură cu problemele care constituie obiectul constatării
b) aplicarea măsurilor/sancţiunilor corespunzătoare când sunt constatate abateri/contravenţii,
potrivit prevederilor legale în vigoare;
c) sigilarea şi/sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea
contravenţiilor în sectorul utilităţilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit
prevederilor legale în vigoare;
d) luarea măsurilor de sistare a lucrărilor care afectează sau pot afecta sistemul public de
alimentare cu apă şi canalizare, în cazul constatării abaterilor de la legislaţia în vigoare, până la
îndeplinirea condiţiilor legale;
Art. 8
Agenţii constatatori au următoarele obligaţii:
a) să se legitimeze înainte de exercitarea activităţii ;
b) să efectueze constatările cu responsabilitate şi obiectivitate;
c) să redacteze şi să înainteze către preşedintele C.J.Arad şi catre conducerea ADIACJA
lunar sau cu ocazia fiecărei acţiuni, un raport al evenimentelor constatate.
d) să încheie procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în cazul abaterilor de la
reglementările din sectorul utilităţilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
e) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient.
In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul
constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un
martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al
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martorului si semnatura acestuia. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
f) să consemneze controlul efectuat în registrul de control propriu, precum şi în cel ţinut de
persoana juridică controlată. ( anexa 4 la regulament )
g) metodologia de acţiune este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
CAP. III
ABATERI DE LA REGLEMENTĂRILE LEGALE PRIVIND UTILITĂŢILE PUBLICE DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Art. 9
(1) Constituie contravenţii, abaterile de la legislaţia în vigoare, prevăzută de art. 1 a prezentului
regulament, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, acestea să fie
considerate infracţiuni
(2) Abaterile de la reglementările emise în sectorul utilităţilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, care, potrivit legii, constituie infracţiuni, nu fac obiectul prezentului regulament.
(3) În situaţia în care agentul constatator constată săvârşirea unei infracţiuni care afectează sau poate
avea consecinţe grave în activitatea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, va înştiinţa de
îndată conducerea Consiliului Judeţean Arad, în vederea sesizării organelor de cercetare penală.
CAP. IV
REGLEMENTĂRI, RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI
Art. 10
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională
sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.
Art. 11
(1) Constituie contravenţie fapta savarşită cu vinovăţie, stabilită si sancţionată prin lege, ordonanţă,
hotărâre a Guvernului sau, dupa caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului,
municipiului, sau a consiliului judetean, precum şi prin prevederile Regulamentului Cadru consolidat,
aprobat la nivelul ariei de delegare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare din intreaga arie de
delegare
(2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se
sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii
prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe
sau hotărâri ale Guvernului.
(3) Actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie
contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea; in cazul sanctiunii cu
amenda se vor stabili limita minimă şi maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite
valori; se pot stabili şi tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea
contravenţiilor.
(4) Fapta săvârşită cu intenţie contra unei colectivităţi locale prin otrăvirea în masă, provocarea
epidemiilor, infestarea surselor de apă, deteriorarea gravă sau distrugerea totală ori parţială a
instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice este
considerată act de terorism şi se pedepseşte potrivit legislaţiei în vigoare.
(5) Persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în condiţiile prevăzute de actele normative
prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii.
(6) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art.13 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.14, se fac
conform competenţelor stabilite în prezentul Regulament, de reprezentanţii împuterniciţi ai
preşedintelui Consiliului Judeţean Arad
(7) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute reprezentanţii împuterniciţi ai preşedintelui
consiliului judeţean au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la
instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de utilizare, precum şi să execute
măsurători şi determinări.Utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi
documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat.
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(8) Organele de poliţie şi/sau alte organe competente sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin
reprezentanţilor împuterniciţi ca agenţi constatatori
Art. 12
(1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare.
Sanctiunile contraventionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contraventionala;
Sanctiunile contraventionale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
b) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială, despăgubiri
(2) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.
(3) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei.
(4) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală şi
una sau mai multe sancţiuni complementare. Excepţie de la prevedere fac contravenţiile continue
(5) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social
al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale şi se aplica doar in cazul in
care fapta este de gravitate redusa.
CONTRAVENŢII şi SANCŢIUNI
Art. 13. Contravenţilor prevăzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Regulamentul cadru consolidat prevede :
Contravenţii la serviciul de alimentare cu apă :
1. deteriorarea hidranţilor sub orice formă, manevrarea lor de către persoane neautorizate preum şi
lăsarea deschisă a hidranţilor şi cişmelelor publice ,
2. spălarea vehiculelor şi altor obiecte la cişmelele publice sau în spaţii neamenajate în acest scop (
garaje, rampe, etc.),
3. plantarea de arbori pe traseele conductelor de apă,
4. distrugerea sau deteriorarea marcajelor şi inscripţiilor necesare pe clădirile de locuit , garduri şi alte
construcţii din apropiere , prin care se indică prezenţa căminelor de vane şi a hidranţilor de incendiu,
5. aruncarea gunoiului / pământului etc, în anexele reţelelor interioare sau exterioare de apă, care să
împiedice exploatarea şi întreţinerea acestora ,
6. executarea, fără aprobarea prealabilă a prestatorului de lucrări, a modificării sau extinderii
instalaţiilor de apă , chiar dacă consumul de apă se înregistrează ,
7. executarea de instalaţii interioare de apă , cu persoane neautorizate de prestatorul serviciului pentru
asemenea lucrări,
8. manevrarea armăturilor ( vane , hidranţi , robinete de concesie şi altele asemenea) din reţeaua
publică de distribuţie a apei de către alte persoane decât cele autorizate de prestatorul serviciului , cu
excepţia deschiderii hidranţilor în vederea stingerii incendiilor,
9. amplasarea de instalaţii subterane pe aceleaşi trasee cu cele ale conductelor de apă , fără
respectarea distaneţelor minime prevăzute de STAS 8591/91,
10. deschiderea de şantiere care afectează zone ale reţelelor de apă , fără încheierea în prealabil a unui
protocol de predare - primire şi întreţinere a reţelelor edilitare din zona afectată şi predarea în starea
iniţială a acestora către deţinător după executarea lucrărilor,
11. extinderea reţelelor publice de apă , executate prin investiţii proprii de către orice persoană fizică
sau juridică, fără aprobarea prealabilă a prestatorului serviciului de distribuţie a apei ,
12. blocarea căminelor pe reţelele publice de alimentare cu apă , precum şi executarea de lucrări pe
traseul acestora care să impiedice întreţinerea şi exploatarea în condiţii normale ,
13. legarea instalaţiilor interioare de apă la reţelele publice de apă fără autorizaţie prealabilă a
prestatorului,
14. restabilirea , în orice mod , a legăturilor instalaţiilor interioare de apă la reţelele publice de apă în
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cazul în care întreruperea s-a făcut de prestatorul serviciului ,
15. amplasarea de construcţii de orice fel , definitive sau provizorii peste conductele de apă, sau în
apropierea acestora fără respectarea normelor legale.
16. utilizarea apei pentru alte folosinţe decât cele prevăzute în contractul de branşare şi utilizare a
serviciilor;
17. neexecutarea de către utilizator a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care îi revin conform
reglementărilor legale, a instalaţiilor interioare pe care le are în folosinţă, pentru a se evita pierderea de
apă, sau afectarea sănătăţii publice;
18. executarea de lucrări clandestine de ocolire a contorului de branşament;
19. influenţarea în orice mod a indicaţiilor contorului de branşament, ori afectarea integrităţii
acestuia şi a sigiliului aplicat de operator;
20. necomunicarea către operator a datei punerii în funcţiune a surselor proprii de apă, în vederea
facturării debitelor de apă uzată canalizate;
21. neinstalarea aparatului de măsura conform prevederilor de prezentul regulament pentru
măsurarea apei reci alimentate din alta sursă;
22. obstrucţionarea accesului operatorului la executarea lucrărilor de întreţinere, reparare,
modernizare a componentelor reţelei publice aflate pe proprietatea privată a utilizatorului;
23. împiedicarea accesului reprezentanţilor operatorului la căminul de branşament şi căminul de
racord sau la contorul de branşament ;
24. împiedicarea accesului reprezentanţilor operatorului la aparatul de măsura instalat de utilizator
pentru măsurare a apei alimentată din alta sursă decât reţeaua publică de alimentare cu apă a localităţii;
Contravenţii la serviciul de canalizare :
1. legarea instalaţiilor interioare de canalizare la reţelele publice de canalizare fără autorizaţia
prealabilă a prestatorului serviciului, restabilirea, în orice mod, a legăturilor instalaţiilor interioare de
canalizare, la reţelele publice de canalizare, în cazul în care întreruperea s-a făcut de prestatorul
serviciului;
2. evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare fără respectarea restricţiilor de calitate şi debite,
stabilite de deţinătorii acestor reţele;
3. întreruperea serviciului de canalizare fără motive justificate de forţa majoră;
4. neasigurarea întreţinerii şi exploatării staţiilor şi instalaţiilor de preepurare a apelor uzate la
capacitatea autorizată, lipsa de urmărire, prin analiza de laborator a eficienţei acestora şi de intervenţie
operativă în caz de neîncadrare în normele de calitate şi în limitele înscrise în acordul de preluare şi
autorizaţia de deversare a apelor;
5. deversarea de ape uzate în sistemul public de canalizare la canalizare fără acord de preluare
6. executarea fără aprobarea prealabilă a operatorului de lucrări pentru modificarea sau amplificarea
instalaţiilor de canalizare;
7. executarea de instalaţii interioare de canalizare prin persoane neautorizate de operatorul serviciului
pentru asemenea lucrări;
8. amplasarea de alte instalaţii subterane pe aceleaşi trasee cu cele ale conductelor publice de
canalizare, între diversele reţele subterane fiind obligatorie respectarea distanţelor minime prevăzute de
STAS 8591/1-91;
9. evacuarea la canal a apelor reziduale cu caracter agresiv sau nociv care prin compoziţia lor pot
provoca degradarea sau distrugerea sau pot periclita viaţa lucrătorilor care intervin pentru întreţinerea şi
exploatarea acestora, precum şi ape conţinând substanţe solide în suspensie sau antrenate care pot duce
la colmatarea sau scoaterea din funcţiune a canalelor prin sedimentarea, coagularea sau întărirea
materialelor şi substanţelor conţinute;
10. aruncarea în reţelele interioare sau exterioare de canalizare de gunoi, pământ sau alte obiecte care
pot provoca înfundarea conductelor sau să împiedice exploatarea şi întreţinerea acestora;
11. neracordarea utilizatorilor la reţeaua publica de canalizare în zonele unde există reţele publice de
canalizare;
12. neprezentarea agentilor economici care deversează ape uzate industriale în reţeaua publică de
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canalizare, a cererilor de contractare a serviciului de canalizare;
13. îngrădirea agentului constatator al operatorului sau a oricărui alt organism autorizat de a efectua
prelevări de probe şi controale în căminele de vizitare, în scopul de a verifica dacă apele uzate
industriale deversate în reţeaua de canalizare sunt conforme prescripţiilor acordului de preluare şi
corespund convenţiei speciale de deversare;
14. nemenţinerea instalaţiilor de preepurare în permanenţă stare de bună funcţionare;
15. nescoaterea din funcţiune a foselor de colectare şi a altor instalaţii de aceeaşi natură, din momentul
instalării noului racord;
16. racordarea directă între conductele de apă potabilă şi de canalizare ape uzate;instalarea oricaror
dispozitive susceptibile de a lăsa apele uzate să penetreze în conducta de apă potabilă fie prin
aspirare(cauzată de scădere de presiune accidentală) fie prin refulare cauzată de o suprapresiune creată
în reţeaua de evacuare;
17. evacuarea prin canalizare a gunoaielor menajere, chiar după măcinarea prealabilă;
18. nepermiterea accesului lucrătorilor operatorului pentru controlul stării tehnice a instalaţiilor;
19. folosirea jgheaburilor şi burlanelor de apă pluvială la evacuarea apelor uzate;
20. neanunţarea operatorului de către utilizator în cazul în care aceştia îşi extind folosinţele de apă;
21. neîntreţinerea în stare corespunzătoare a căminelor de racord de canalizare;
22. neprezentarea de către unităţile industriale a buletinelor de analiză solicitate de operator;
23. deversarea la canalizare a resturilor de hidrocarburi sau a altor reziduuri nocive;
31. executarea de instalaţii de canalizare prin persoane neautorizate de operator;
24. deteriorarea sau distrugerea instalaţiilor publice de canalizare de orice fel ca: capace de canal, guri
de scurgere, vane, conducte de canal şi alte anexe ale acestora;
25. blocarea căminelor pe reţelele publice de canalizare, precum şi executarea de lucrări pe traseul
acestora care să împiedice întreţinerea şi exploatarea în condiţii normale;
26. executarea de lucrări de vidanjare cu utilaje sau personal neautorizat, precum şi descărcarea
vidanjelor în reţeaua de canalizare sau în alte locuri decât cele anume stabilite de operator;
27. descărcarea pe timpul iernii a zăpezii în canalizarea orăşenească în afara punctelor stabilite de
autoritatea publică locală;
28. deschiderea de şantiere care afectează zone ale reţelelor publice de canal, fără încheierea în
prealabil a unui protocol de predare-primire şi întreţinere a reţelelor edilitare din zona afectată şi
predarea în stare iniţială către operator după executarea lucrărilor;
29 amplasarea de căi de rulare (tren, tramvai, macarale) pe traseul conductelor de canalizare;
30. amplasarea de construcţii definitive sau provizorii peste conductele de canalizare;
31. plantarea de arbori pe traseele de canalizare, conform STAS 11210/88;
32. folosirea canalului de racord al unui imobil pentru descărcarea apelor uzate de la un alt imobil;
33. parcarea autovehiculelor peste căminele de vizitare sau gurile de scurgere;
34. acoperirea cu beton, asfalt, pavaj etc. a căminelor şi gurilor de scurgere;
35. nimeni nu are voie să afecteze integritatea reţelei de canalizare sau să împiedice buna sa
funcţionare, sub nici un motiv;
36. nerespectarea normativului privind amplasarea în localităţi a reteţelor edilitare subterane executate
în săpătură conform STAS 8591/1-91;
37. nerespectarea normativului privind marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în
localităţi conform STAS 9570/1-89.
38. executarea de vidanjari depozite ape uzate sau fose septice în zonele în care există reţele publice de
canalizare;
Art. 14 Amenzi contravenţionale :
(1) pentru serviciul de alimentare cu apă :
- pentru contravenţia prevăzută la pct. 1, 3, 4, 5, 8, 12, 15, 17, 22, 23 si 24 alin.1, art. 255, amenda
contravenţională este de la 500 lei la 2000 lei ;
- pentru contravenţia prevăzută la pct. 2, 10, 13, 16, alin.1, art.255, amenda contravenţională este de
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la 2000 lei la 3000 lei ;
- pentru contravenţa prevăzută la pct. 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, alin.1, art. 255, amenda
contravenţională este de la 3000 lei la 5000 lei ;
(2) pentru serviciul de canalizare :
- pentru contravenţia prevăzută la pct. 1,3,4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, ,alin.1, art. 256, amenda
contravenţională este de la 600 lei la 3000 lei ;
- pentru contravenţia prevăzută la pct. 2, 5, 9, 10, 16 - 38, alin.1, art. 256, amenda contravenţionala
este de la 3000 lei la 5000 lei ;
Art.15. Amenzi complementare. Confiscări ş despăgubiri :
(1) pentru serviciul de alimentare cu apă :
- pentru contravenţia prevăzută la art. 255, alin.1, pct.1, 4, 5, 9, 10 si 19 amenda contravenţională
complementară este egala cu c/val. bunurilor distruse şi cheltuielile legate de reparaţie, înlocuire şi
aducerea la starea de funcţionare corespunzătoare a acestora. În acest caz cuantumul despăgubirii este
cel stabilit de reprezentanţii operatorului ;
- pentru contravenţia prevăzută la art. 255, alin.1, pct.2, 11, 13, 14, 18, 20, 21 amenda
contravenţională complementară este egală cu de 10 ori pauşalul calculat de operator pentru utilizatorul
contravenient conform normativelor în vigoare la data săvârşirii contravenţiei raportat la consumatorii
de apă aflaţi în imobilul deţinut de contravenient, şi identificaţi la data constatării contravenţiei;
- pentru contravenţia prevăzută la art. 255, alin.1, pct. 3, 6, 7, 12, 15, 17, 22, 23 si 24 amenda
contravenţională complementară este egală cu valoarea prejudiciului suferit de operator ca urmare a
faptei contravenţionale săvârşite de utilizator şi/sau cu valoarea lucrărilor executate de operator pentru
asigurarea funcţionării corespunzatoare a reţelei de alimentare cu apă ;
(2) pentru serviciul de canalizare :
- pentru contravenţia prevăzută la art. 256, alin.1, pct. 1, 3,6,7,8,9,10, 15,
16,17,21,23,24,25,27,28,29,30,31 si 34 amenda contravenţională complementară este egală cu valoarea
prejudiciului suferit de operator ca urmare a faptei contravenţionale săvârşite de utilizator şi/sau cu
valoarea lucrărilor executate de operator pentru asigurarea funcţionării corespunzatoare a sistemului
public de canalizare ;
- pentru contravenţia prevăzută la art. 256, alin. 12,20, 26, 32, amenda contravenţională
complementară este egală cu de 10 ori pauşalul calculat de operator pentru utilizatorul contravenient
conform normativelor în vigoare la data săvârşirii contravenţiei raportat la consumatorii de apă aflaţi în
imobilul deţinut de contravenient şi identificaţi la data constatării contravenţiei ;
(3) Calculul despăgubirii se face prin aplicarea preţurilor în vigoare la data evaluării prejudiciului.
(4) Procesul verbal prin care se constată contravenăia şi se sancţionează cu amendă contraventională
şi complementară, după caz, constituie titlu executoriu.
(5) Plata amenzilor contravenţionale se face către operator în baza procesului verbal de constatare a
contravenţiei, sumele încasate din despăgubiri (amenzi contravenţionale complementare) constituind
venit al operatorului.
INFRACŢIUNI
Art. 16
1) În înţelesul prezentului regulament, competenţele agentului constatator, împuternicit al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Arad, se exercită doar în domeniul contravenţiilor, infracţiunile fiind sesizate organelor
abilitate, în vederea încadrării faptei
(2) Constituie infracţiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi se pedepsesc
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:
a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor;
b) nerespectarea zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor de alimentare cu
apă şi de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice şi de protecţie sanitară în vigoare,
dacă aceste zone erau marcate în mod corespunzător, precum şi distrugerea marcajelor care
semnalizează aceste zone.
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(3) Constituie infracţiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi se pedepsesc
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
a) distrugerea, deteriorarea şi manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a altor
construcţii şi instalaţii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, care
afectează siguranţa serviciilor, funcţionarea normală şi integritatea sistemelor de alimentare cu apă şi
de canalizare şi produc efecte sau prejudicii materiale grave;
b) împiedicarea accesului la construcţiile, instalaţiile şi echipamentele componente, prin amplasarea de
construcţii sau prin depozitarea de obiecte şi materiale pe traseul aducţiunilor, conductelor,
colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranţilor exteriori etc.
CAP. V
DESPĂGUBIRI
Art. 17
(1) Pagubele cauzate sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare, prin incalcarea
prevederilor prezentului Regulament, obligă la plata de despăgubiri din partea celor care le-au
provocat, către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.
(2) Constatarea pagubelor se face de către agentul constatator (împuternicitul preşedintelui consiliului
judeţean) împreună cu reprezentantul operatorului serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.
(3) La evaluarea pagubelor, în vederea stabilirii despăgubirilor datorate de către persoanele fizice şi/sau
juridice vinovate de producerea acestora, se vor avea în vedere preţurile şi tarifele în vigoare la data
respectivă şi art. 258 din Regulamentul Cadru consolidat, privind calculul despăgubirilor
Art. 18
Pentru refacerea constructiilor/instalaţiilor/echipamentelor de alimentare cu apă distruse, refacerea
branşamentelor de apă executate fara aprobare si pentru inlocuirea hidrantilor si capacelor deteriorate,
precum si refacerea altor componente ale sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, cuantumul
despagubirilor se va stabilii în baza unui deviz de lucrări, la care se va adăuga costul apei pierdute,
precum şi cheltuielile de curaţire a canalelor colmatate ca urmare a săvârşirii faptei contravenţionale.
Art. 19
(1) Persoanele fizice şi/sau persoanele juridice responsabile de producerea pagubelor cauzate sistemelor
publice de alimentare cu apa si de canalizare sunt obligate să achite contravaloarea facturilor
reprezentând cuantumul despăgubirilor pentru daunele provocate sistemului de apă şi canalizare în
termenul de 15 zile de la data emiterii facturilor de către operator; data emiterii facturii şi termenul de
scadenţă se vor înscrie pe factură.
(2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de
întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile de întârziere sunt în cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al
operatorului.
(3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de descărcare a apelor uzate în
sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare şi avizele de racordare eliberate de
operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora, la anularea
autorizaţiilor de funcţionare şi la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate, în
conformitate cu principiul “poluatorul plăteşte”.
(4) Orice acţiune care provoaca întreruperea funcţionării sistemului public de apă şi canalizare,
perturbarea acestuia sau impiedecarea operatorului să intervină asupra sistemului îndreptăţeşte
operatorul să pretindă plata de daune interese.
Art. 20
(1) Plata despagubirilor nu exclude sancţionarea cu amendă contravenţională sau răspunderea penală,
după caz.
(2) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
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completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele
prevăzute la alin. (1)-(4), care constituie contravenţii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi
publice.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi operatorilor economici care montează şi/sau
exploatează sisteme de repartizare a costurilor, conform legilor speciale aferente fiecărui serviciu de
utilităţi publice.
CAP. VI
CĂILE DE ATAC
Art. 21
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face
plangere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin
bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.
Art. 22
(1) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se depun de către contravenient în termen de 15 zile de la
comunicare la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
(2) Plângerea suspendă executarea. Plangerea persoanelor prevazute la art. 21 alin. (2) suspendă
executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.
CAP. VII
EXECUTAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE
Art. 23
Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 21, precum şi hotărârea judecătorească irevocabila
prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fară vreo alta formalitate.
Art. 24
(1) Avertismentul se adreseaza oral atunci cand contravenientul este prezent la constatarea
contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator.
(2) În celelalte cazuri avertismentul se socoteste executat prin comunicarea procesului-verbal de
constatare a contraventiei, cu rezolutia corespunzatoare.
(3) Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertisment,
comunicarea acesteia se face prin încunoştinţare scrisă.
Art. 25
(1) Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face de către organul din care face
parte agentul constatator, ori de cate ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de
constatare a contravenţiei în termenul prevăzut de lege;
(2) În vederea executării amenzii, organele prevazute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesulverbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în
termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii
judecatoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care
hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:
a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor
administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoana fizică sau, după
caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridică;
b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unităţilor
subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror
raza teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridică.
(3) Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor
fiscale.
(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestaţie la executare, în condiţiile legii.
Art. 26
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În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă
a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanţa în circumscripţia căreia
s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul
comunităţii, ţinandu-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată.
Art. 27
Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face potrivit dispoziţiilor legale.
Art. 28
(1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această masură, în condiţiile legii.
(2) În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepţia
celor a caror deţinere sau circulaţie este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în drept.
(3) Dacă bunurile prevazute la alin. (2) au fost valorificate, instanţa va dispune să se achite celui în
drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor.
Art. 29
(1) Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea
procesului-verbal, copia de pe acesta şi înştiinţarea de plata se înmânează contravenientului, făcându-se
menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplica şi fata de celelalte persoane cărora trebuie sa li se comunice copia de
pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia.
(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuza sa semneze procesulverbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plata se face de către agentul constatator în
termen de cel mult o lună de la data încheierii.
Art. 30
Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin postă, cu aviz de primire, sau prin
afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un
proces-verbal semnat de cel puţin un martor.
Art. 31
Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile altor acte normative privind
sancţionarea faptelor de contravenţie, aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, la care
nu s-a făcut referire şi se actualizează în funcţie de modificările legii
Art. 32
Anexele 1- 6 fac parte integrantă din prezentul regulament
Art. 33
Pentru aprobarea prezentului regulament şi a anexelor aferente se adoptă hotărâre a Consililui Judeţean
Arad, urmând ca prevederile Regulamentului să fie aplicate după aprobarea lui de către Adunarea
Generală a Asociaţiilor ADIACJ Arad
Art. 34 După parcurgerea procedurilor legale pentru intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi a
anexelor aferente, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, va numi prin dispoziţie scrisă persoanele
desemnate ca agenţi constatatori şi va semna împuternicirea acestora conform Anexei 5 la prezentul
Regulament
Întocmit : S.B.
Red. : S.B.
Nr. Ex.: 3
Format electronic
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ANEXA nr.1 la HCJ nr. 334/26.11.2010

TERMENII TEHNICI
utilizaţi în cuprinsul Regulamentului de constatare,
notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările
în vigoare în sectorul serviciilor publice judeţene de alimentare
cu apă şi de canalizare
Art. 1
a) serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare - totalitatea activităţilor de utilitate publică şi
de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului,
înmagazinării şi distriburii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul
unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a
apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia;
b) serviciu de alimentare cu apă - totalitatea activităţilor necesare pentru:
- captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane;
- tratarea apei brute;
- transportul apei potabile şi/sau industriale;
- înmagazinarea apei;
- distribuţia apei potabile şi/sau industriale;
c) serviciul de canalizare - totalitatea acţiunilor şi activităţilor necesare pentru:
- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;
- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
- colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi
asigurarea funcţionalităţii acestora;
- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile
prevăzute mai sus;
- evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor;
d) sistem public de alimentare cu apă - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor
tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează
serviciul public de alimentare cu apă. Sistemele publice de alimentare cu apă cuprind, de
regulă, următoarele componente:
- captări;
- aducţiuni;
- staţii de tratare;
- staţii de pompare cu sau fără hidrofor;
- rezervoare de înmagazinare;
- reţele de transport şi distribuţie;
- branşamente, până la punctul de delimitare;
e) sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor
tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează
serviciul public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de regulă,
următoarele componente:
- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare şi preluare;
- reţele de canalizare;
- staţii de pompare;
- staţii de epurare;
- colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de vărsare în emisar;
- depozite de nămol deshidratat;
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f) reţea publică de transport al apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă alcătuită
din reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie;
g) reţea publică de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită
din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe, care asigură distribuţia apei la 2 sau
la mai mulţi utilizatori independenţi;
h) reţea publică de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale
colectoare, cămine, guri de scurgere şi construcţii-anexe care asigură preluarea, evacuarea şi
transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai mulţi utilizatori independenţi.
Nu constituie reţele publice:
- reţelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe apartamente,
chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;
- reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituţii publice pe care se află
mai multe imobile, indiferent de destinaţie, despărţite de zone verzi şi alei interioare private;
- reţelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt
proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;
i) branşament de apă - partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura
dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.
Branşamentul deserveşte un singur utilizator. În cazuri bine justificate şi atunci când
condiţiile tehnice nu permit altă soluţie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori
prin acelaşi branşament. Părţile componente ale unui branşament se precizează în
regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Branşamentul, până
la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie,
indiferent de modul de finanţare a execuţiei. Finanţarea execuţiei branşamentului se asigură
de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalaţiilor.
Amplasamentul căminului de branşament se stabileşte la punctul de delimitare al
instalaţiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului
juridic al proprietăţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de operator. În cazul
condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la nivel de
proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile
aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului,
operatorul având numai obligaţia montării contorului principal de branşament la nivelul
limitei de proprietate;
j) repartitor de costuri - aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare
de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor şi repartizării pe
proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat
la nivelul branşamentului imobilului.
k) repartizarea costurilor - totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate în imobilele
condominiale, dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, de către o persoană fizică
sau juridică, autorizată conform reglementarilor legale în vigoare, în scopul repartizării pe
proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apă;
l) racord de canalizare - partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre
instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv
căminul de racord; părţile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru
de organizare şi funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Racordul de
la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare;
m) aviz de branşare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea,
amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare şi prin
care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare;
n) acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de
furnizare pentru utilizator şi defineşte parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciului la
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o)

p)

q)
r)

s)
t)
u)

v)

w)

x)

y)

z)

branşamentul utilizatorului şi prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de
alimentare cu apă;
acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru
utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare şi care defineşte
condiţiile şi parametrii cantitativi şi calitativi ai apelor uzate menajere şi/sau industriale
preluate la canalizarea publică;
ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii
publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi
igienico-sanitare;
ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau
corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;
ape uzate orăşeneşti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu
apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin
din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curţilor
imobilelor;
ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice;
apa potabilă - apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia
în vigoare;
instalaţii interioare de apă - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea
utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia
interioară de utilizare a apei, şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la
punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare;
instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în
administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile
de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică;
punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea
utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în administrarea operatorului
furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea
serviciului către utilizator. Punctul de delimitare a instalaţiilor asigură identificarea
amplasamentului căminului de branşament, precizează poziţia de montare a dispozitivelor de
măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenţei instalaţiilor, precum şi
precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la
furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreţinerea şi repararea
instalaţiilor. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de
canalizare se face prin/la căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice de
canalizare, în sensul de curgere a apei uzate;
contor de branşament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care
se montează pe branşament între două vane - robinete la limita proprietăţii utilizatorului;
contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei
fiind utilizat la determinarea cantităţii de apa consumată, în vederea facturarii.
asociaţie de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare - asociaţia de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, astfel cum este definită
de Legea nr. 51/2006, constituită în scopul înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării,
monitorizării şi controlului furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare.
operator - persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată într-un stat
membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, structură fără personalitate juridică
în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care are competenţa şi capacitatea,
recunoscute prin licenţă emisă de o autoritate naţională de reglementare competentă ori un
organism echivalent dintr-un stat membru al Uniunii Europene, de a furniza/presta, în
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condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de
utilităţi publice şi care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii,
precum şi administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent
acestuia/acesteia;".
aa) operator regional - societate comercială cu capital social integral al unităţilor administrativteritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice, înfiinţată în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ale
acestora; operatorul regional asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii de
utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv
administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora,
cât şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal sau regional realizate
în comun în cadrul asociaţiei, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi;
bb)
autoritate de reglementare competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - denumita în continuare A.N.R.S.C.;
cc)
acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apa şi/sau de
canalizare de a se bransa/racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de
distribuţie/colectare;
dd)
bransament de apa - partea din reţeaua de alimentare cu apa, care asigura legatura
dintre reţeaua publica de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.
Bransamentul deserveste un singur utilizator;
ee)
separare de bransament – montarea pe un bransament, la nivelul limitei de
proprietate a 2-3 apometre(contoare);
ff)
caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natura tehnica, referitoare
la o instalatie;
gg)
cămin de bransament - construcţie componenta a sistemului de distribuţie a apei,
aparţinând sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament,
cu montajul aferent acestuia;
hh)
contor de reţea - aparatul de măsurare a cantităţii de apa transportată dintr-o zona în
alta a reţelei publice. Contorul de reţea nu poate fi utilizat la determinarea şi facturarea
cantităţii de apa consumată de unul sau mai mulţi utilizatori;
ii)
contract - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile pentru relaţiile
comerciale dintre operator şi utilizator;
jj)
domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate
în proprietatea publica a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura
lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a
consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz
sau de interes public naţional;
grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii
apei necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de
furnizare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare;
ll)
imobil - orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de
producţie industriala, comercială, de prestări servicii sau de locuinta, inclusiv terenul
aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinţe, la care terenul aferent nu
este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese poştale distincte;
mm)
indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor;
nn)
infrastructura tehnico - edilitara ~ ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate
furnizarii/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitara aparţine
kk)
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domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului
juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;
oo)
licenta - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin care
se recunoaşte calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un domeniu reglementat,
precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice;
pp)
lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în cazul
apariţiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri
imediate pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determina, se inlatura
cauzele care au condus la apariţia incidentului sau se asigura o funcţionare alternativa, se
repara sau se înlocuieşte instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileste
funcţionarea în condiţii normale sau cu parametrii redusi, pana la terminarea lucrărilor
necesare asigurării unei funcţionari normale;
punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea
utilizatorului se branseaza la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea
operatorului furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigura identificarea
poziţiei de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, stabilirea
apartenentei instalaţiilor, ca şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin
părţilor cu privire la exploatarea, întreţinerea şi repararea acestora.
Delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de distribuţie,
aparţinând utilizatorului, o constituie:
a) căminul de branşament, respectiv contorul de branşament, care este ultima
componentă a reţelei publice de distribuţie;
b) vană de concesie, în cazul în care branşamentul nu este contorizat iar vana este
montată la o distanţă de max. 1-2 m de limita de proprietate.
c) limita de proprietate a imobilului, în cazul în care bransamentul nu este prevazut cu
vana de concesie sau daca aceasta este montată la o distanţă mai mare de 1-2 m de
limita de proprietate, în interiorul proprietăţii
qq)
– colector pentru descarcarea apelor(uzate menajere, orasenesti, industriale) si/sau
pluviale ;
rr)
secţiune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa în vederea analizelor de
laborator, acest loc fiind:
i)
pentru apa potabilă şi industriala: căminul de bransament;
ii)
pentru apa uzata: căminul de racord;
ss)
serviciu de alimentare cu apa şi de canalizare - totalitatea activităţilor de utilitate
publica şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captarii, tratarii,
transportului, inmagazinarii şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de
pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea
apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia;
tt)
sistem de canalizare divizor – sistemul public de canalizare care asigura colectarea,
transportul, epurarea si evacuarea in emisar, separate a apelor uzate, cat si a apelor meteorice.
uu)
sistem de canalizare unitar – sistemul public de canalizare care asigura colectarea,
transportul epurarea si evacuarea in emisar, in comun, atit a apelor uzate, cat si a apelor
meteorice;
vv)
sistem de canalizare mixt – sistemul public de canalizare de pe teritoriul unei localitati,
care se realizeaza atat prin sistem de canalizare divizor cat si prin sistem de canalizare unitar.
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ww) utilaj de baza - totalitatea aparatelor şi maşinilor necesare asigurării procesului
tehnologic şi a căror oprire sau scoatere din funcţiune afectează sau poate afecta esenţial
desfăşurarea activităţii;
xx)
indicatori de performanta garantaţi - parametri ai serviciului de furnizare a căror
niveluri minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele
de furnizare/prestare, în cazul nerealizarii lor;
yy)
compensare - înmagazinare ~ ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor pentru asigurarea
distribuţiei raţionale a apei la orele de vârf, în caz de întreruperi la captare-tratare, precum şi în
caz de incendiu;
zz)
aaa) utilizator – persoana fizica sau juridica, proprietara sau imputernicită de proprietarul
unui imobil (beneficiara, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati
publice), avand bransament propiu de apa si/sau racord de canalizare si care beneficiaza, pe
baza de contract de serviciile operatorului.
bbb) Consumatori – utilizatori, persoane fizice si juridice care beneficiaza de serviciile
operatorului pe baza de contract;
ccc) (1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de
folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord
propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de
furnizare/prestare încheiat în nume propriu.
(2) Sunt consideraţi utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apă potabilă,
respectiv racord propriu de canalizare, dacă există condiţii tehnice pentru
delimitarea/separarea instalaţiilor între utilizatori, pentru individualizarea consumurilor şi
pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.
(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pot fi:
a) operatori economici;
b) instituţii publice;
c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
d) utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică.
Art. 2
(1) Se considera incidente următoarele evenimente:
a) declanşarea sau oprirea forţată a instalaţiilor indiferent de durata, dar care nu
îndeplineşte condiţiile de avarie;
b) declanşarea sau oprirea forţată a utilajelor auxiliare, fără ca acestea sa fie înlocuite prin
anclansarea automată a rezervei, care conduce la reducerea cantităţii de apa produsă,
transportată sau furnizată;
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c) reducerea cantităţii de apa potabilă şi/sau industriala disponibilă sau a parametrilor de
livrare a acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementări, pe o
durata mai mare de 60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalaţiile proprii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) nu se considera incidente următoarele
evenimente:
a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de
protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alta instalatie,
ieşirea din funcţiune fiind consecinta unui incident localizat şi înregistrat în acea instalatie;
b) ieşirea din funcţiune sau scoaterea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia,
ca urmare a unor defectiuni ce pot sa apara în timpul încercărilor profilactice pe partea
electrica sau de automatizări, corespunzătoare scopului acestora;
c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost
înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, şi nu
a avut ca efect reducerea cantităţii de apa livrate utilizatorului sau preluării apelor uzate de la
acesta;
d) scoaterea accidentala din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în
scopul eliminării unor defectiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat alimentarea
cu apa sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;
e) scoaterea din exploatare în mod voit a unei instalaţii, pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamitati;
f) întreruperile sau reducerile în livrarea apei potabile convenite în scris cu utilizatorii care
ar putea fi afectaţi.
Art. 3
(1) Se considera avarii următoarele evenimente:
a) întreruperea accidentala, totală sau parţială, a livrării apei potabile către utilizatori
pentru o perioada mai mare de 6 ore;
b) întreruperea accidentala, totală sau parţială, a livrării apei potabile sau industriale către
operatorii economici pe o perioada mai mare decât limitele prevăzute în contracte;
c) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalaţii
sau subansambluri din instalaţiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc
la reducerea cantităţilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o durata mai mare de 72 de ore;
d) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a unor instalaţii de producere sau
transport al apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă fac
ca acestea sa rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;
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e) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a instalaţiilor de producere şi transport
al apei potabile şi industriale, care conduc la reducerea cantităţii livrate cu mai mult de 50%
pe o durata mai mare de o ora.
(2) Dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta isi
schimba categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va
încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.
Art. 4
Analiza avariei se efectuează imediat după producerea evenimentului respectiv de către
factorii de răspundere ai operatorului, de regula, împreună cu cei ai CONSILIULUI
JUDETEAN ARAD.
Art. 5
Analiza fiecărui incident sau a fiecărei avarii va trebui sa aibă următorul conţinut:
a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;
b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schema obişnuită, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;
c) prilejul care a favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;
d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor
înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;
e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;
f) situaţia functionarii semnalizarilor, protectiilor şi automatizarilor;
g) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu
descrierea deteriorarii;
h) efectele asupra utilizatorilor, utilitatile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;
i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau
protectiile care nu au funcţionat corespunzător;
j) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de
evenimente;
k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a
instrucţiunilor;
l) influenta schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile
afectate de incident sau avarie;
m) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu
menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;
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n) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare, cu
stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.
Art. 6
(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea
acestora.
(2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe,
încercări, analize de laborator sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de
finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.
(3) În cazul în care în urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a
proiectării instalaţiei, montarii instalaţiei, deficienţelor echipamentului, calităţii slabe a
materialelor sau datorită acţiunii ori inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în
legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite
factorilor implicaţi, pentru punct de vedere.
(4) La solicitarea operatorului sau a Consiliului Judetean Arad pentru analizarea avariei
sau a incidentului la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective este
obligatorie participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului,
după caz.
5)Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în
administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va
solicita acestora transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor
necesare analizarii avariei sau incidentului.
Art. 7
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip
denumit "fişa de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa
documentele primare legate de analiza evenimentului.
(2) Conţinutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.
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ANEXA nr. 2 la HCJ nr. 334/26.11.2010

MODUL DE OPERARE AL AGENŢILOR CONSTATATORI
Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor se va face în baza unui proces-verbal semnat
de către reprezentantul împuternicit al Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad (agentul constatator),
al operatorului şi reprezentantul persoanei fizice şi/sau juridice vinovate de producerea abaterii.
În cazul în care reprezentantul persoanei fizice sau juridice refuză să semneze se va specifica în
procesul-verbal.
Sancţiunea va fi consemnată în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
În cazul avariilor provocate de persoane fizice sau juridice la sistemul public de alimentare cu
apă şi canalizare, după luarea la cunoştiinţă de către operator, un reprezentant al acestuia se va
deplasa în maxim 1 oră la faţa locului pentru a localiza şi a lua primele măsuri pentru diminuarea
efectelor avariei.
Operatorul va anunţa în maxim 2 (două) ore după luarea la cunoştiinţă asupra avariei, prin
orice mijloace, persoana imputernicită a preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi convoacă comisia
de constatare, pentru astfel de cazuri.
În urma intervenţiilor de orice natură asupra componentelor sistemului de alimentare cu apă şi
de canalizare, inclusiv fraudarea acestora, provocate de persoane fizice sau juridice după luarea la
cunoştiinţă de către operatorul S.C. Companiei de Apă Arad S.A., un reprezentant al acestuia se va
deplasa în maxim 1 oră la faţa locului pentru a identifica natura problemei.
Operatorul va anunţa în maxim 3 (trei) ore după luarea la cunoştiinţă asupra avariei şi/sau
fraudei, prin orice mijloace, persoana imputernicită a preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi
convoacă comisia de constatare, pentru astfel de cazuri.
Comisia de constatare va avea în componenţă următorul personal:
 Un reprezentant împuternicit al preşedintelui C.J.Arad, ca agent constatator
 Un reprezentant numit la nivelul operatorului S.C. Compania de apă Arad S.A.;
 Doi reprezentanţi de la Direcţia Publică de Pază Arad;
Reprezentantul preşedintelui consiliului judeţean se va deplasa în maxim 2 ore de la
inştiinţare împreună cu reprezentantul operatorului la locul avariei cu mijloc de transport pus la
dispoziţie de către operator, pentru a constata contravenţia (abaterea) şi pentru a stabili aplicarea
sancţiunii.
Aplicarea sancţiunii complementare se va face prin proces verbal încheiat care va conţine
valoarea acesteia, la care se va adăuga costul cu remedierea avariei trecut într-un deviz de lucrări
întocmit în acest sens
Procesul Verbal va fi trimis contrvenientului în termen de 15 zile de la producerea avariei.
Plata despăgubirilor nu exclude sancţionarea cu amendă contravenţională sau răspunderea
penală, după caz.
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ANEXA nr. 3 la HCJ nr. 334/26.11.2010

PROCES-VERBAL Seria ......... Nr. .................
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Încheiat astazi - ziua ........, luna ............, anul .........., ora ..............., locul.............. , judeţul Arad.
Subsemnatul ................................................................., agent constatator împuternicit de
Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, cu sediul în , Arad, str . Corneliu Coposu, nr.22, posesor
al C.I. seria……. Nr……, elib. de….., CNP…………..şi a legitimaţiei de control nr. ……..,in
temeiul prevederilor art.15 alin.(2) din OG.2/2001; art. 254, alin. din Regulamentul consolidat
al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad,
In ziua de ………………în localitatea, pe str./bdul./DJ/DN…….....……,zona……………………….….……, la numărul ............., în incinta
imobilului aparţinând ......................................................., folosit de ............................
judeţul.Arad, în urma controlului efectuat am constatat următoarele:
I. Savârşirea următoarele fapte:
1.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................
2.
............................................................................................................................................…………
…………………………………...…………………………………………………………………
…………………………….......................................................................
………………………………………………...……………………………………………………
………………………………………
3.
............................................................................................................................................…………
…………………………………...…………………………………………………………………
…………………………….......................................................................
………………………………………………...……………………………………………………
………………………………………
Faptele de mai sus constituie contravenţie prevăzute la :
1.art…… alin....... lit….. din …......................;
2.art. ...... alin. ..... lit. ... din ..........................;
3. art. ...... alin. ..... lit. ... din .........................;
De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul :
Persoana juridică ……………………....………………, cu sediul social in localitatea
…………………..……. , judeţul/ sectorul ..……………... , str………………, nr…..,
bl……,sc….., apt…., nr. de inregistrare la O.R.C. …………..…….CUI……………….., legal
reprezentată de .................... in calitate de ....................., cu CNP ............................identificat cu
CI seria......, nr. .......... eliberată de .................... la data de cu domiciliul în n localitatea
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..............................., str..................................., nr....., bl……, sc….., ap.……, judeţul/sectorul
.............................;
Persoana fizică …………………………………………, avand domiciliul în localitatea
..............................., str............................, nr....., bl……, sc….., apt……, judeţul/sectorul
........................, legitimandu-se cu B.I./C.I./pasaport, seria ..…. nr. ................,
CNP
………………………………….., eliberată/eliberat de …………... ........, la data de
….................. , având ocupaţia de .................... în cadrul (locul de muncă)....................... ......
Fapta(ele) prevăzută (te) în actul (ele) normativ (e) menţionat (e) se sancţionează, conform :
1. art. ......., alin. ........, lit........ din ................... cu amenda de la .......................... lei,
la....................... lei;
2. . art. ......., alin. ........, lit........ din ................... cu amenda de la .......................... lei,
la....................... lei;
3. . art. ......., alin. ........, lit........ din ................... cu amenda de la .......................... lei,
la....................... lei;
stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct. ...:
1. în sumă de ........................ ( ............................) lei;
2. în sumă de ........................ ( ............................) lei;
3. în sumă de ........................ ( ............................) lei;
suma totală fiind de ........................... (.............................) lei
Amenda contravenţională în sumă totală de ............................. lei va fi achitată în contul de
venituri “amenzi şi penalităţi”, IBAN RO46TREZ02121350250XXXXX, al Consiliului
Judeţean Arad cod fiscal 3519941, deschis la Trezoreria Arad, iar copia chitanţei şi cea a
procesului-verbal vor fi depuse la sediul …................... în termen de 15 zile calendaristice de la
data înştiinţării/comunicării prezentului proces-verbal.

Agent constatator,
Numele şi prenumele ............................
şi prenumele ............................
Semnătura .............................
Semnătura .......................

Contravenient
(Angajat al contravenientului)

Martor
Numele

Semnătura…………..….

II.
În conformitate cu prevederile art............ alin....... lit........ din .................................. se
aplică următoarele sancţiuni contravenţionale complementare
1. confiscarea de la contravenient a următoarelor bunuri/sume folosite sau rezultate din
săvârşirea faptei prezentata la punctul(e):
- ......................................
- .....................................
-......................................
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Măsuri asiguratorii, de conservare sau valorificare a bunurilor confiscate
................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................
Bunurile/sumele confiscate aparţinâd lui
.......................................................................................................................................................
2. retragerea
autorizaţiei/acordului/........................................................................................................................
.....................................
3. despagubiri calculate conf art.......... , alin. ...... lit....... din ce se vor achita de către
contravenient pe baza documentelor de plată comunicate de ....................................
Prin semnarea prezentului proces-verbal, contravenientul recunoaşte că a primit o copie a
acestuia si confirma ca datele si faptele consemnate in acest act sunt reale.
În cazul în care contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate lua cunoştinţă de conţinutul
procesului-verbal, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care vor fi
confirmate şi semnate de un martor, identificat cu datele din buletinul/cartea de identitate.
Obiecţii ale contravenientului privind cele consemnate în procesul-verbal:
………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Cai de atac: - potrivit prevederilor art.31(1), impotriva procesului verbal de constatare a
contravenţiei si de aplicare a sancţiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data
inmânãrii sau comunicãrii acestuia.
Urmatoarele menţiuni sunt cu privire la datele de identificare a martorului si instiinţarea de
plata
MARTOR: -Subsemnatul............................................., in calitate de martor, domiciliat in
………………, str…………….………, nr. ……, bl. ……., sc. ……, apt. ……, posesor al B.I./C.I.,
seria…… nr. ….……., eliberat de ……………………, la data de………………,
CNP………………………….., declar ca numitul………………………………………. nu a
semnat procesul verbal pentru cã
………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
INSTINTARE DE PLATA:
Persoana fizică/persoana juridică………………………………cu domiciliul/sediul in
……………………..………………………. , in calitate de contravenient conform procesului
verbal de constatare si sancţionare a contraventiei nr. ………urmeaza sa achite suma totală de
………….. …..lei care a fost stabilită drept amenda in termen legal de la data
instiinţarii/comunicarii în contul de venituri “amenzi şi penalităţi”, IBAN
RO46TREZ02121350250XXXXX, al Consiliului Judeţean Arad cod fiscal 3519941, deschis la
Trezoreria Arad.
Conform prevederilor legale art.37, alin.2 din O.G. nr.2/2001(actualizata), procesul verbal neatacat
in termenul prevazut la art.31, precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a
solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate .
Amenda se achita in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la
executare silita conform prevederilor legale.
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Contravenientului i s-a adus la cunostiinta ca are dreptul sa faca obiectiuni cu privire la
conţinutul procesului verbal.
Prezentul proces verbal s-a intocmit in 3 exemplare, conţinand si instiinţarea de plata din care o
copie s-a inmanat azi…………….……….. sau (dupa caz) se va comunica contravenientului in
termenul legal.
Conform art.28 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001(actualizata), contravenientul poate achita în
termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare semnate, un exemplar fiindu-i
înmânat/comunicat contravenientului sau unui prepus al acestuia.

Agent constatator,
Numele şi prenumele ............................
şi prenumele ............................
Semnătura .............................
Semnătura .......................

Contravenient
(Angajat al contravenientului)

Martor
Numele

Semnătura…………..….
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ANEXA 4 la HCJ nr. 334/26.11.2010
REGISTRU
de evidenţă a proceselor-verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor
*T*
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│0│1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
*ST*
Legenda:
────────
0 = Nr. curent
1 = Nr. proces-verbal
2 = Data/Locul intocmirii procesului-verbal
3 = Agentul constatator
4 = Numele si prenumele/Denumirea contravenientului
5 = Domiciliul/Sediul contravenientului
6 = Contraventia constatata
7 = Incadrarea contraventiei
8 = Sanctiunea principala
9 = Sanctiunea complementara
10 = Obiectii ale contravenientului
11 = Achitarea amenzii in 48 de ore
12 = Achitarea amenzii in 15 zile de la data comunicării
13 = Comunicarea catre administratia finaciara
14 = Contestatie proces-verbal
15 = Finalizarea contestatiei

ANEXA 4
la Regulament
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de evidenţă a proceselor-verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor
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ANEXA nr.5 la HCJ nr. 226/26.11.2010

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD

ÎMPUTERNICIRE

Domnul / Doamna ………………….. , având funcţia de ……………………., în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare şi a „Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de
la reglementările emise în sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare” aprobat de
Consiliul Judeţean Arad este împuternicit/împuternicită:
1. să efectueze, în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor din sectorul serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, constatări şi să aplice sancţiuni contravenţionale în aria
de delegare a operatorului regional
2. să constate şi să sancţioneze contravenţiile în conformitate cu prevederile:
 Legii nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificările
şi completările ulterioare;
 Ordonanţei nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
 Ordinului nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare;
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimetare cu apă şi de
canalizare, de interes judeţean, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.
86/30.06.2006.
 Regulamentul consolidat al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din jud. Arad, aprobat
prin Hotararea AGA a ADIACJ Arad nr 3 / 25 09. 2009
Preşedinte,
NICOLAE IOŢCU
Data eliberării

ANEXA 6 la HCJ nr. 334/26.11.2010
CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD
Nr……… Data…………………

Către
Administraţia Financiară a Municipiului Arad
Adresa: ...............................................
CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD, cu sediul în municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22,
jud. Arad prin reprezentantul legal, în temeiul art. 39 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, în vederea punerii în executare a sancţiunii amenzii
contravenţionale, vă remite, anexat prezentei, Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor seria ....... nr. ....../......, încheiat de către agenţii constatatori împuterniciţi ai
Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad.
Prin procesul-verbal sus-menţionat, persoana fizică/juridică ..... ..........., cu domiciliul/sediul în
.... ............, str. . . . ................. nr. ... bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..... .........., identificată
prin C.I./B.I. seria .... nr. ......, având CNP/CUI ........................... şi numărul de ordine în registrul
comerţului ............., a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de
....../cifre/litere)..........................
astfel:
- 100%, adică ...... ............................. lei, în contul operatorului pentru despăgubiri nr. .........,
deschis la……………………………
.................; şi
-100%, adică ............................ lei, din cuantumul amenzii contravenţionale în contul nr.
…………………………deschis la Trezoreria ( casieria) de la domiciliului contravenientului
Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ............... nu a fost atacat şi,
în consecinţă, constituie titlu executoriu, putând fi pus în executare în temeiul prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările ulterioare.
Totodată, anexat, vă remitem o copie a confirmării de primire şi/sau a procesului-verbal de
îndeplinire a procedurii de comunicare a procesului-verbal şi a înştiinţării de plată.
Vă rugăm să ne transmiteţi adresa de confirmare a obligaţiilor de plată.
PREŞEDINTE,
NICOLAE IOŢCU

