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4.1 Cadrul legal 

Conform obligaţiilor ce revin Romaniei in calitatea sa de stat membru, precum şi termenelor asumate prin Tratatul de 

Aderare, autorităţile naţionale trebuie să asigure conformarea cu prevederile a două directive, după cum urmează: 

 Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, prin care se impune asigurarea calităţii 

apei distribuite in sisteme centralizate, cu termen de conformare decembrie 2015. In acest sens, un nr. de 66 

localităţi sub 10.000 locuitori trebuie să se conformeze pentru anumiţi compuşi chimici (41 pentru parametrul 

nitraţi), şi 51 localităţi intre 10.000 şi 100.000 locuitori racordaţi. 

 Directiva 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate de la aglomerările cu mai mult de 2000 locuitori 

echivalenţi, perioadele de tranziţie pentru implementarea acestei directive expirand in decembrie 2015 - pentru 

asigurarea epurării apelor uzate urbane in aglomerările cu peste 10.000 l.e. şi in decembrie 2018 – pentru 

colectarea şi epurarea apelor uzate urbane in aglomerările cu peste 2000 l.e. 

Cunoașterea temeinică a cadrului legislativ este una din condițiile esențiale ale implementarii corecte a Proiectului de 

investitii, iar în cele ce urmează, este prezentat cadrul legislativ privind sectorul de apă/apă uzată și serviciile de alimentare 

cu apă și canalizare, legislația principala privind investițiile din fonduri publice, cadrul legislativ privind instrumentele 

structurale, etc.  

 

 Legislația în sectorul de apă/apă uzată 

Directiva 2000/60/CE din 23 octombrie 2000, privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, 

modificată de Directiva 2008/32/CE, Directiva 2008/105/CE, Directiva 2009/31/CE și de Decizia 2455/2001/CE  a fost 

transpusă total prin: 

 Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), 

Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 

(MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) 

adoptată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 

71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) și OUG nr. 69/2013 (MO nr. 386/28.06.2013), aprobată prin Legea nr. 357/2013 

(MO nr. 819/21.12.2013); 

 OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun 

acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007); 

 OM nr. 1012/2005 (MO nr. 978/03.11.2005) pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la informațiile 

de interes public privind gospodărirea apelor; 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun 

acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului; 

 HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 

apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de 

prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, modificat de HG nr. 

662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005), HG nr. 567/2006 (MO nr. 417/15.05.2006), completată de HG nr. 210/2007 (MO 

nr. 187/19.03.2007); 

 OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de 

suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă; 

 HG nr. 472/2000 (MO nr. 272/01.08.2000) privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă; 

 OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/01.08.2006) privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și 

autorizațiilor de gospodărire a apelor; 

 HG nr. 80/2011 (MO nr. 265/14.04.2011) pentru aprobarea Planului național de management aferent porțiunii din 
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bazinul hidrografic al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României; 

 OM nr. 799/2012 (MO nr. 151/07.03.2012) privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de 

fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor; 

 OM nr. 873/2012 (MO nr. 287/02.05.2012) pentru aprobarea procedurii de notificare din punctul de vedere al 

gospodăririi apelor; 

 OM MMSC nr. 1613/2013 (MO nr. 433/16.07.2013) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității 

de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea 

solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor; 

 OM MAP nr. 584/2017 (MO nr. 482/26.062017) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de 

atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării 

avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor. 

Directiva 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată de Directiva 98/15/EC, 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 a fost transpusă total prin: 

 HG nr. 188/28.02.2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în 

mediul acvatic a apelor uzate, modificat de HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005); 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun 

acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului; 

 Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), 

Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 

(MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) 

adoptată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 

71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) și OUG nr. 69/2013 (MO nr. 386/28.06.2013), aprobată prin Legea nr. 357/2013 

(MO nr. 819/21.12.2013); 

 OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun 

acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului, adoptată prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007); 

 OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/01.08.2006) privind aprobarea procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și 

autorizațiilor de gospodărire a apelor; 

 OM MMGA/MAPDR nr. 344/708/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) privind aprobarea Normativului Tehnic privind 

protecția mediului și în special a solurilor când se folosesc nămoluri de epurare. 

Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998, privind calitatea apei destinată consumului uman, modificată prin 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și Regulamentul (CE) nr. 596/2009 a fost transpusă total prin: 

 Legea nr. 458/08.07.2002 (MO nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile (republicată), modificată de Legea 

nr. 311/2004 (MO nr. 582/30.06.2004), OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/20.01.2010) aprobată de Legea nr. 124/2010 

(MO nr. 459/06.07.2010), OG nr. 1/2011 (MO nr. 69/26.01.2011), aprobată de Legea 182/2011 (MO nr. 

733/19.10.2011), cu rectificarea nr. 458/2012 (MO nr. 58/24.01.2012); 

 OM MMP/MS nr. 638/299/2010 (MO nr. 290/04.05.2010) privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor 

pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; 

 HG nr. 974/15.06.2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aprobă normele de supraveghere, inspecţie sanitară și 

monitorizare a calității apei potabile și procedura de autorizare sanitară pentru folosirea și stocarea apei potabile, 

modificat de OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/29.01.2010) și HG nr. 342/2013 (MO nr. 351/13.06.2013); 

 OM nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor de igienă și a procedurii de notificare a apelor 

potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de 

apă de masa; 
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 OM nr. 1193/28.05.1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere sanitară pentru sistemele publice de 

depozitare a apei potabile; 

 HG nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor 

de protecție sanitară și hidrogeologică; 

 OM MMP nr. 1278/2011 (MO nr. 334/12.05.2011) pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de 

protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică; 

 OM MSP nr. 1861/2008 (MO nr. 772/18.11.2008) pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează 

monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile; 

 OM MMP/MS nr. 1483/89/2011 (MO nr. 440/23.06.2011) pentru aprobarea Criteriilor și pragurilor critice aferente 

sectorului alimentare cu apă. 

Directiva 2008/105/ din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei și de modificare și 

abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare 

a Directivei 2000/60/CE + Directiva 2013/39/UE din 12 august 2013 de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 

2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii apei + Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/495 a Comisiei din 20 martie 2015 de stabilire a unei liste de supraveghere a substanțelor pentru monitorizare la 

nivelul UE în domeniul apei, în temeiul Directivei 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului, transpuse prin: 

 HG nr. 570/2016 (MO nr. 633/18.08.20-16) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, 

emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți. 

Directiva 2006/44/CE din 6 septembrie 2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în 

vederea întreținerii vieții piscicole, modificată de Regulamentul nr. 1137/2008, transpusa prin: 

 HG nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și 

ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitrații 

proveniţi din surse agricole, modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și de Regulamentul nr. 1137/2008, transpusa 

prin: 

 HG nr. 964/13.10.2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 

proveniţi din surse agricole, cu modificarile si complatarile ulterioare; 

 OM nr. 1387/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea 

programelor de acțiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole; 

 OM nr. 1072/2003  privnd aprobarea organizării Monitoring-ului suport național integrat de supraveghere, control și 

decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole în apele subterane și de suprafață și pentru 

aprobarea Programului de supraveghere și control corespunzător și a procedurilor și instrucțiunilor de evaluare a 

datelor de monitorizare a poluanților proveniți din surse agricole în apele de suprafață și în apele subterane; 

 OM nr. 242/197/2005 pentru aprobarea organizării Monitoring-ului suport național integrat de supraveghere, control 

și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice 

provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea 

Programului de supraveghere și control corespunzător și a procedurilor și instrucțiunilor de evaluare a datelor de 

monitorizare a poluanților proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din 

zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați; 

 OM nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de 

acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole; 

 OM nr. 1182/1270/2005  privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării 
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cu nitrați din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 OM nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole. 

Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE, modificată 

de Regulamentul nr. 596/2009, transpusa prin: 

 HG nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 HG nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor natural utilizate 

pentru îmbăiere, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordin nr. 183/2011  privind aprobarea Metodologiei de monitorizare  și evaluare a zonelor de îmbăiere. 

Directiva 2006/118/CE din 12.12.2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării, transpusa 

prin:  

 HG nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 OM nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului 

de protecție hidrogeologică. 

Directiva 86/278/ din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de 

epurare în agricultură, modificată de Directiva 91/692/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 807/2003, transpusa prin: 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 OM nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se 

utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvactic al 

Comunitatii, amendata de Directiva (CE) nr. 99/2008; 

Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor conchilicole, amendata prin Regulamentul (CE) nr. 1137/2008; 

 Legea nr. 171/2002 privind aprobarea Planului de amenejare a teritoriului national – Sectiunea a II-a- Apa; 

 OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale „Apele Romane”, aprobata prin Legea nr. 

404/2003; 

 Ordinul nr. 1044/2005 pentru aprobarea procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si 

publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apei; 

 Ordinul nr. 31/2006 pentru aprobarea Manualului pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de 

Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR). 

 Legislația privind serviciile de apă și canalizare 

Legislaţia primară 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţiile publice locale, republicată după modificarea adusă prin Legea nr. 

286/2006, reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată și completată de legea 

241/2003; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (intrată în vigoare începând cu 21 martie 2007), cu 

modificarile si completarile ulterioare, stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, 

atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  

infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Galati”                                                                                                                 Anexe 

  

Pag. 6 

 

controlului funcţionării serviciilor comunitare de utilităţi publice, inclusiv a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare (intrată în vigoare în data de 21 martie 

2007), cu modificarile si completarile ulterioare - stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, 

gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului public de alimentare cu apă şi 

de canalizare al localităţilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind 

formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor 

administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale, cu modificările ș i 

completările ulterioare; 

 OUG nr. 13/2008 privind modificarea Legii 51/2006 şi a Legii 241/2006; 

 Ordonanta nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, aprobata prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Ordonanta nr. 198/2005 privind constitutirea, alimentarea si utilizare Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare 

(IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara 

nerambursabila din partea Uniunii Europene si care aproba Normele pentru constituirea, alimentarea si utilizarea 

Fondului IID; 

 OUG nr. 30/1994 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile si 

completarile ulterioara. 

Legislaţia secundară 

 Ordinul nr. 88/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare. Prevederile Regulamentului se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 

din localităţile în care există sisteme publice de alimentare cu apă şi canalizare, indiferent de mărimea acestora. 

Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

definind condiţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre 

operatorii şi utilizatorii acestor servicii; 

 Ordinul nr. 89/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare, stabilind modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată, 

de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Asociaţiile de Dezvoltare Comunitară, după 

caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare; 

 Ordinul nr. 90/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru 

serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Metodologia stabileşte modul de calcul al preţurilor şi tarifelor 

pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Preţurile şi tarifele trebuie să asigure viabilitatea 

economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, interesele utilizatorilor, 

inclusiv în ceea ce priveşte suportabilitatea acestora, precum şi protecţia mediului privind conservarea resurselor de 

apă; 

 HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice. 

 HG nr. 671 din 28/06/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice detaliază şi atribuţiile ANRSC; 

 HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statului-cadru ale asociației de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

 HG nr. 742/2014 de modificare și completare a Statutului cadru și Actului Constitutiv al asociațiilor de dezvoltare 
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intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin HG nr. 855/2008 

și ale Legii nr. 313/2015 pentru modificarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice potrivit căreia 

Statutul și Actul Constitutiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale; 

 OM nr. 1097/1997 (MO nr. 47/03.02.1998) privind aprobarea Normelor tehnice privind metodologia de conducere și 

control al procesului de epurare biologică cu nămol activ în stații de epurare a apelor uzate; 

 OM nr. 798/2005 (MO nr.846/19.09.2005) privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare, modificat 

și completat de OM nr. 1028/2009 și OM nr. 1725/2010; 

 HG nr. 328/2010 (MO nr. 279/29.04.2020) privind reactualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire 

a resurselor de apă, a tarifelor și a penalităților cu indicele de inflație; 

 OM nr. 29/N/1993 (MO nr. 25/27.01.1994) pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a 

energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici; 

 HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de 

utilități publice; 

 Ordinul nr. 440/2008 privind modificarea tarifelor pentru acordarea și menținerea licențelor în domeniul serviciilor 

comunitare de utilități publice. 

 

 Legislația privind finanțarea investițiilor din fonduri publice 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 264/2003 republicată privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor 

pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare și normele de aplicare; 

 OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Cadrul legislativ privind instrumentele structurale  

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 

2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

  REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 

2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la 

investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 

2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 O.U.G. nr. 64/2009  privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 HG nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor 

europene structurale şi de investiţii 2014-2020; 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/17.12.2013/Reg.1303-2013%20RO-prevederi%20comune%20FES,%20FC,%20FEDR,%20FEADR%20si%20FEP.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/17.12.2013/Reg.1301-2013-RO-FEDR-Ob.Investitii%20pentru%20crestere%20ec%20si%20locuri%20de%20munca.pdf
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 OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 

aprobata prin Legea nr. 105/2016, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020; 

 OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 

fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora; 

 HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Memorandum/24.02.2016 privind stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de Parteneriat şi 

măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016 şi Anexe; 

 HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor 

europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare 

a instrumentelor structurale 2007-2013; 

 HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020; 

 OUG nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale si 

de investitii europene, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul 6906/23.11.2017 al Ministerului Dezvoltarii regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru 

aprobarea Instructiunii privind preluarea si adaptarea in cadrul POIM a unor instructiuni emise in cadrul POS Mediu 

2007-2013; 

 Ordinele si Instructiunile emise de AM POIM.  

 

 Cadrul legislativ privind achiziţiile publice 

 Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea si functionarea CNSC, cu modificările și completările ulterioare; 

 OUG nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 

Publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 OUG nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate; 

 OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii; 

 HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016  privind concesiunile de 

lucrări şi concesiunile de servicii; 

 HG nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 98/2017  privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009  privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015  privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 

99/2016  privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice  de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016  privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016  şi a Normelor metodologice  de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

din Legea nr. 100/2016  privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 867/2016;  

 HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie 

aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 Ordin nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei  de control ex-post privind modul de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de 

concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 Ordin nr. 141/2017 privind aprobarea Metodologiei  de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor 

contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile 

prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016  şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016;  

 OUG  nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului achiziţiilor publice; 

 Ordinele nr. 314/2010, 302/2011, 313/2011, 509/2011 ale Presedintelui ANRMAP. 

 

 Legislația privind serviciile de publicitate 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 504/2002 legea audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Cadrul legislativ în domeniul construcțiilor 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

executiei lucrarilor si a constructiilor;  

 HG nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor, de montaj utilaje, echipamente, instalatii 

tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;  

 OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;  

 HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție 

aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

 HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie 
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a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;  

 HG nr. 1072 din 2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-

economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile ulterioare;  

 HG nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; 

 HG nr. 808 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si 

incercari in activitatea de constructii; 

 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finanţate din fonduri publice; 

 Ordin nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de Santier; 

 Ordin nr. 1587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de construcţii şi instalaţii industriale generatoare de riscuri 

tehnologice; 

 Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de 

montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale; 

 Ordin nr. 293/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaje utilaje, 

echipamente şi instalaţii tehnologice industriale; 

 Hotararea nr. 272 din 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii; 

 Ordin nr. 900/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor 

de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02; 

 Ordin nr. 1.530/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", 

indicativ CR 0-2012; 

 Ordin nr. 277/2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011; 

 Ordin nr. 364/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnicoprofesională a 

specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari 

pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale; 

 HG nr. 363/14.04.2010 privind standardele de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 HG nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. 

 

 Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare 

Nr. 
crt. 

Indicativ 
reglementare 

tehnică 
Denumire reglementare tehnică Act legislativ de aprobare 

1. NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a 
localităţilor 

 "Partea I-a: Sisteme de alimentare cu apă a 
localităţilor. Indicativ NP 133/1-2013" 

"Partea a II-a: Sisteme de canalizare a localităţilor. 
Indicativ NP 133/2-2013" 

Ordin nr. 
2.901/2013 

2. NP118-2006 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi 
instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - 
partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor” 

Ordin nr. 1729/2006 

3. P 28–1984 Normativ pentru proiectarea tehnologică a stațiilor de 
epurare a apelor uzate orăşeneşti, treptele de epurare 
mecanică și biologică și linia de prelucrare și 
valorificare a nămolurilor 

ICCPDC 33/19.03.1984 
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Nr. 
crt. 

Indicativ 
reglementare 

tehnică 
Denumire reglementare tehnică Act legislativ de aprobare 

4. P 28/2–1988 Normativ pentru proiectarea tehnologică a stațiilor de 
epurare a apelor uzate orăşeneşti, treapta de epurare 
terțiară 

ICCPDC 34/27.04.1988 

5. NP 036–1999 Normativ de reabilitare a lucrărilor hidro-edilitare din 
localitățile urbane 

Ordin MLPAT 77/N/1999 

6. GP 087–2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei 
în vederea potabilizării 

Ordin MTCT 647/2003 

7. GP 071-2002 Ghid de proiectare pentru construcții și instalații de 
dezinfectare a apei 

Ordin MLPTL nr. 1411/2002 

8. GE 046-2002 Ghid de execuție pentru stații de epurare pentru 
localități mai mici (Q<5 l/s) 

Ordin MLPTL nr. 
1410/26.09.2002 

9. NP 091 – 2002 Normativ pentru proiectarea construcţiilor și 
instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea 
asigurării sănătății oamenilor și protecției mediului 

Ordin MTCT 646/2003 

10. AC – 1998 Ghid de proiectare și execuţie a reţelelor și instalaţiilor 
exterioare de alimentare cu apă și canalizare. Ac - 
Mapa proiectantului 

Ordin MLPAT 9/N/1999 

11. NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea și 
exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, utilizând conducte din 
mase plastice 

Ordin MTCT nr. 905/ 2003 

12. GE 052-2004 Ghid pentru execuția și exploatarea rezervoarelor 
metalice pentru înmagazinarea apei potabile 

OMTCT nr. 164/2005 

13. GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor 
de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural 

OMTCT nr. 161/2005 

14. NE 035-2006 Normativ pentru exploatarea și reabilitarea 
conductelor pentru transportul apei 

OMTCT nr. 1736/2006 

15. NTPA – 
001/2005 

Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu 
poluanţi a apelor uzate industriale și orăşeneşti la 
evacuarea în receptorii naturali 

HG nr. 352/2005 

16. NTPA – 
002/2005 

Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate 
în reţelele de canalizare ale localităților si direct in 
statiile de epurare 

HG nr. 352/2005 

17. NTPA – 
011/2005 

Norme tehnice privind colectarea, epurarea și 
evacuarea apelor uzate orăşeneşti 

HG nr. 352/2005 

18. NTPA – 
003/1997 

Norme privind metodologia de conducere și control al 
procesului de epurare biologică cu nămol activ în 
stațiile de epurare a apelor uzate orășenești, 
industriale și zootehnice 

 

 

 Legea nr. 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. 

 
 Cadrul legislativ privind sanatatea si securitatea in munca 

 Legea nr. 319/28.06.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi metodologia de aplicare, cu modificările ulterioare; 

 HG nr. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 

319/2006, cu modificările ulterioare;  

 HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu 

modificările ulterioare; 

 HG nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători 

a echipamentelor de muncă; 
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 HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca; 

 HG nr. 1.051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care 

prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; 

 HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

 HG nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile 

generate de zgomot, cu modificările ulterioare; 

 Ordin nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de 

securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru santiere temporare ori 

mobile, cu modificările ulterioare; 

  HG nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.  

 

 Cadrul legal care guverneaza relatia dintre EC si Consultant 

Pe tot parcursul implementarii contractului, Consultantul va respecta toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, 

dar si regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune). 

Pe perioada realizarii tuturor activitatilor din cadrul contractului de servicii, Consultantul va fi responsabil pentru 

implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si regulamentele existente la nivel national si la nivelul 

Uniunii Europene.  

Consultantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii sai si 

salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune,  de asemenea, acelorasi legi  si reglementari. 

In cazul in care intervin schimbari legislative, Consultantul va informa Entitatea Contractanta cu privire la consecintele 

asupra activitatilor care fac obiectul Contractului si isi va adapta activitatea in functie de decizia Entitatii Contractante in 

legatura cu schimbarile legislative. 

In executarea Contractului, Consultantul va respecta obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite 

prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul 

mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, relevante cu specificul contractului de servicii, din 

lista carora exemplificam fara insa a ne limita la urmatoarele: 

 Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare; 

 Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata; 

 Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate; 

 Conventia nr. 138 a OIM privind vârsta minima de incadrare in munca; 

 Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie); 

 Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei; 

 Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor 

 

4.2 Cadrul administrativ general 

Cadrul general administrativ la nivel national, judetean si local, este reprezentat de o serie de institutii publice cu atributii 

si responsabilitati diferite, cu privire la crearea sistemului legislativ necesar organizarii si functionarii serviciilor de utilitati 

publice. 

Astfel, la nivel national, Statul sprijina prin masuri legislative, administrative si economice dezvoltarea durabila a serviciului 

de alimentare cu apa si de canalizare, precum si a sistemelor aferente. Guvernul Romaniei asigura realizarea politicii 
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generale a statului in domeniul serviciilor de utilitati publice, in concordanta cu Programul de guvernare si cu obiectivele 

Planului national de dezvoltare economico-sociala a tarii. 

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) reprezinta 

institutia publica de interes national cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii 

si Administratiei, care reglementeaza, monitorizeaza si controleaza la nivel central activitatile din domeniul serviciilor 

comunitare de utilitati publice. Atributiile acesteia se refera in principal la: acordarea licentelor de operare operatorilor, 

avizarea tarifelor propuse de operatori, elaborarea si stabilirea regulamentelor-cadru si a caietelor de sarcini-cadru, 

monitorizarea indeplinirii indicatorilor de performanta (nivelurile de servicii), a regulilor aplicabile in materie de licente, a 

reglementarilor tarifare etc. 

Potrivit reglementarilor in vigoare, autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva pentru infiintarea, 

organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, precum 

si pentru crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a 

unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare. 

 


