
HOTĂRÂREA NR. 49 
Privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din judeșul Tulcea aprobat prin H.C.L.  
nr. 263/27.09.2007, prin Act adiţional 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2014, legal 

constituită; 
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din judeșul Tulcea către S.C. Aquaserv 
S.A. Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 263/27.09.2007, prin Act adiţional, proiect din iniţiativa Primarului 
Municipiului Tulcea; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
4758/20.02.2014 şi Coraportul întocmit de Direcșia Urbanism Amenajare Teritoriu, Serviciul 
Gospodărie Comunală şi S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 4757/20.02.2014; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităși publice, republicată; 
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată; 
- Hotărârii Consiliului Local nr. 263/27.09.2007 privind delegarea gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea; 
- Hotărârii Consiliului Local nr. 27/29.02.2012 privind modificarea contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din judeșul Tulcea către  
S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 263/27.09.2007; 

- Regulamentului Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, 
aprobat prin H.C.L. nr. 27/29.02.2012, constituind Anexa nr. 5 la contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apă și canalizare către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea;  

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1) 
şi (6) şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1  Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apă și canalizare din judeșul Tulcea către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, aprobat prin 
H.C.L. nr. 263/27.09.2007, prin Actul adiţional prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2  Se acordă mandat Asociașiei de Dezvoltare Intercomunitară “Dezvoltarea Durabilă a 
Serviciilor de Apă și Canalizare din Judeșul Tulcea”, cu sediul în Tulcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 
2, înscrisă în Registrul asociașiilor și fundașiilor de la Grefa Judecătoriei Tulcea cu  
nr. 2274/327/2007, să semneze Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și canalizare din judeșul Tulcea, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre, prin 
reprezentantul său legal, Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. Constantin HOGEA, în numele și pe 
seama Municipiului Tulcea. 

Art. 3 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din 
judeșul Tulcea către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 263/27.09.2007, se modifică și 
se completează în mod corespunzător. 

Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcșia Urbanism 
Amenajare Teritoriu prin Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi 
S.C. Aquaserv S.A. Tulcea. 

Art. 5  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                               CONSTANTIN Dumitru 



 
Anexa la H.C.L. nr. 49/27.02.2014 

 
ACT ADI ŢIONAL nr. ______________ 

La contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

Aprobat prin H.C.L. nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare 
 

În conformitate cu prevederile Articolului 57 – Modificarea de comun acord, Capitolul III – 
Modificarea termenilor şi condiţiilor prezentului contract de delegare, Titlul IV – Dispoziţii finale din 
Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. 
Aquaserv S.A. Tulcea – Dispoziţii generale; potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
 
PĂRŢILE CONTRACTANTE : 
 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Dezvoltare durabilă a serviciilor de apă şi 

canalizare în judeţul Tulcea”, cu sediul în Tulcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 2, înscrisă în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de la Grefa Judecătoriei Tulcea cu nr. 2274/327/2007 din data de 27.04.2007, 
reprezentată de Adunarea Generală a Asociaţilor,  

 
În numele şi pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre, fiind denumite 

împreună în continuare Autoritatea Delegantă sau autorităţi administrativ-teritoriale delegante: 
-Judeţul Tulcea, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 137/30.11.2006; 
-Municipiul Tulcea, în baza Hotărârilor Consiliului Local Tulcea nr. 348/08.12.2006, respectiv 

84/29.03.2007; 
-Oraşul Isaccea, în baza Hotărârilor Consiliului Local Isaccea nr. 66/04.12.2006, respectiv 

14/23.02.2007; 
-Oraşul Sulina, în baza Hotărârilor Consiliului Local Sulina nr. 19/13.02.2007, respectiv 

48/30.03.2007; 
-Oraşul Măcin, în baza Hotărârilor Consiliului Local Măcin nr. 1/31.01.2007, respectiv nr. 

12/28.02.2007; 
-Oraşul Babadag, în baza Hotărârii Consiliului Local Babadag nr. 84/27.08.2010; 
-Comuna Somova, în baza Hotărârii Consiliului Local Somova nr. 42/26.05.2011;  
Şi 
Societatea comercială Aquaserv S.A., cu sediul social în Tulcea, strada Rezervorului nr. 2, 

judeţul Tulcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. 
J36/348/2004, cod unic de înregistrare RO 16775941, reprezentată legal prin dl. Ionel Caraman, având 
funcţia de Director General, denumită în continuare Operatorul,  

 
Au convenit modificarea şi completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Tulcea  către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, aprobat prin H.C.L. 
nr. 263/27.09.2007, sens în care este încheiat prezentul act adiţional, cu respectarea următoarelor clauze: 

 
ART. 1 Obiectul prezentului act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Tulcea îl reprezintă modificarea şi completarea Dispoziţiilor 
Generale, modificarea şi completarea Dispoziţiilor Speciale – Partea Comună ce reprezintă Anexa nr. 1 
la contract, precum şi modificarea şi completarea Dispoziţiilor Speciale – Partea de Apă (Anexa nr. 2 la 
contract), respectiv modificarea şi completarea Dispoziţiilor Speciale – Partea de Canalizare (Anexa nr. 
3 la contract).   

 



ART. 2 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 18 – Principiile de bază ale 
Serviciilor Delegate, pct. 13, Secţiunea 2 – Obligaţiile Operatorului, Capitolul III – Părţile Contractante 
din Dispoziţii Generale, care vor avea următorul cuprins: 

“Articolul 18, pct. 13: să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, 
reparaţiile avariilor intervenite la reţele, precum şi reparaţiile capitale ce se impun la bunurile din 
patrimoniul delegat.” 

 

ART. 3 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 20 – Obligaţii generale privind 
lucrările din Secţiunea 2 – Obligaţiile Operatorului, Capitolul III – Părţile Contractante din Dispoziţii 
Generale, prin adăugarea a opt noi alienate numerotate de la 5 la 12, după cum urmează: 

“ 5. Demararea lucrărilor programate ce formează obiectul prezentului contract, efectuate de 
către Operator pe drumurile publice şi private ale unităţilor administrativ-teritoriale ce constituie 
Autoritatea Delegantă, se realizează după consultarea prealabilă a primăriei competente, pe baza unui 
grafic de execuţie avizat de aceasta din urmă.  

6. Orice avarie se aduce la cunoştinţa unităţii administrativ-teritoriale afectate, de către 
Operator, pe bază de notificare scrisă, transmisă la sediul primăriei competente în termen de cel mult 
24 de ore de la producerea avariei, solicitându-se pe aceeaşi cale eliberarea unei autorizaţii de 
construire în regim de urgenţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucr ărilor de construcții. Notificarea va conţine cel puţin următoarele elemente: locul 
intervenţiei (prin precizarea adresei exacte sau a unor repere suficiente pentru localizare), 
data/perioada şi orele intervenţiei, modul tehnic de soluţionare a avariei şi o descriere succintă a 
lucrărilor realizate. Remedierea avariei nu este condiţionată de obţinerea în prealabil a autorizaţiei de 
construire.    

7.  Operatorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol 
aflat pe partea carosabilă, care stânjeneşte ori pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi să ia toate 
măsurile de înlăturare a acestuia. 

8. Pentru lucrările executate de către Operator în baza prezentului contract, Operatorul preia 
obligaţia de garanţie stipulată în contractele de lucrări ale autorităţilor administrativ-teritoriale 
delegante având ca obiect lucrările de reabilitare/modernizare drumuri, până la finalizarea perioadei 
de garanţie iniţiale, la care se adaugă o perioadă de garanţie asigurată de Operator de minim 24 de 
luni de la finalizarea lucrărilor. Perioada de garanţie de minim 24 de luni asigurată de către Operator, 
în funcţie de natura lucrărilor efectuate, curge de la finalizarea lucrărilor, constatată prin proces-
verbal de recepţie încheiat între Operator şi Autoritatea Delegantă.  

9. Operatorul are obligaţia de a se asigura ca depozitarea materialelor rezultate din lucrările 
efectuate în baza prezentului contract (moloz, materiale rezultate din intervenţiile de orice tip) să nu se 
facă pe domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale ce constituie Autoritatea 
Delegantă, evacuarea şi transportul acestora realizându-se în maxim 3 (trei) ore de la finalizarea 
intervenţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

10. Operatorul are obligaţia ca, pe toată durata derulării contractului, să asigure paza 
materialelor utilizate pentru realizarea lucrărilor executate.  

11. Operatorul are obligaţia să execute lucrări de calitate şi să garanteze că acestea nu prezintă 
vicii de execuţie. Operatorul va asigura respectarea normelor de protecţie a muncii de către personalul 
de execuţie pe care-l are în subordine. Operatorul are obligaţia să aducă la îndeplinire, la termenele 
stabilite, măsurile impuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor.  

12. Operatorul are obligaţia să obţină toate acordurile şi avizele necesare pentru executarea 
lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract.”  

 

ART. 4 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 24 – Responsabilităţile şi 
asigurările Operatorului, pct. 1 – Responsabilitatea generală a Operatorului, din Secţiunea 2 – Obligaţiile 
Operatorului, Capitolul III – Părţile Contractante, Dispoziţii Generale, prin adăugarea a două noi 
paragrafe, care vor avea următorul cuprins: 

“ Operatorul răspunde pentru toate prejudiciile produse în urma neexecutării sau executării 
necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin în baza prezentului contract şi a anexelor acestuia, precum 
şi în baza prevederilor legale în vigoare, cu privire la executarea lucrărilor pe drumurile publice şi 
private din unităţile administrativ-teritoriale ce constituie Autoritatea Delegantă. 

La cererea autorităţilor administrativ-teritoriale delegante, Operatorul se obligă să vină în 
garanţie în litigiile având ca obiect plata despăgubirilor pentru prejudiciile produse terţilor, urmare a 



neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale referitoare la realizarea 
lucrărilor prevăzute în prezentul contract.” 

 
ART. 5 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 34 – Preţurile, tarifele şi alte surse 

de venit din Capitolul 1 – Sistemul Financiar, Titlul II – Sistemul financiar şi sistemul contabil din 
Dispoziţii Generale, astfel:  

(1) Finanţarea investiţiilor se va realiza din următoarele surse: 
a) Granturi de la Uniunea Europeană sau subvenţii de la bugetul de stat sau bugetele locale. 

În acest sens Operatorul va depune toate diligenţele necesare, cu sprijinul Autorităţii Delegante, 
pentru a obţine aceste surse de finanţare; 

b) Contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituţii financiare internaţionale cu 
sprijinul Autorităţii Delegante. 

c) Surse proprii ale Operatorului obţinute din eficientizare economică sau creşteri de tarife. 
În acest sens, se aplică prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 198/22.12.2005 privind 

constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene. 

(2) Se elimină sintagma: “La acestea se mai adaugă impozitele şi taxele locale plătite de Operator” 
din secţiunea Finanţarea investiţiilor şi co-finanţarea. 

 
ART. 6 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 47 – Penalităţi contractuale, Titlul 

III – Controlul serviciilor delegate, Capitolul II – Sistemul contabil din Dispoziţii Generale, prin 
adăugarea a două noi alienate, numerotate 3 şi 4, după cum urmează: 

“3. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în prezentul contract referitoare la notificarea 
unităţilor administrativ-teritoriale ce constituie Autoritatea Delegantă pentru executarea lucrărilor 
aflate în sarcina Operatorului, acesta din urmă este obligat la plata sumei de 1.000 lei, fără a fi 
exonerat de obligația de plată a despăgubirilor pentru prejudiciile produse terților urmare a 
neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale referitoare la realizarea 
lucrărilor prevăzute în prezentul contract. 

4. Realizarea lucrărilor aflate în sarcina Operatorului, în lipsa graficului de execuţie avizat de 
autorităţile administrativ-teritoriale delegante, prevăzut la Articolul 20, alin. 5 – Obligaţii generale 
privind lucrările din Secţiunea 2 – Obligaţiile Operatorului, Capitolul III – Părţile Contractante din 
Dispoziţii Generale, conduce la plata de către Operator a sumei de 1.000 lei, fără a fi exonerat de 
obligația de plată a despăgubirilor pentru prejudiciile produse terților urmare a neexecutării sau 
executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale referitoare la realizarea lucrărilor prevăzute 
în prezentul contract.“ 

 
ART. 7 (1) Se modifică şi se completează prevederile Articolului 9 – Principiul General, alin. 9.1. 

şi alin. 9.2 din Titlul II – Sistemul de lucrări, Capitolul II – Finanţarea lucrărilor din Dispoziţii Speciale – 
Partea Comună ce constituie Anexa 1 la contract, astfel: 

(2) La alin. 9.1. se introduce un nou paragraf, cu următorul conţinut: “ Obligaţia efectuării 
lucrărilor de extindere, de reabilitare şi modernizare a sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Tulcea 
ce se realizează în baza contractului de finanţare nr. 91802 din data de 09.10.2008 prin Programul 
Operaţional Sectorial Mediu revine în totalitate Operatorului .”  

(3) Alin. 9.2. se modifică şi se completează, având următorul cuprins: “ Toate lucrările de 
extindere, consolidare (reabilitare) şi modernizare, obiect al contractelor de finanţare, sunt în sarcina 
exclusivă a Operatorului şi se execută pe bază de autorizaţie de construire.” 

ART. 8 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 12 – Reguli general aplicabile 
executării lucrărilor, Titlul II – Sistemul de lucrări, Capitolull III – Executarea şi controlul lucrărilor din 
Dispoziţii Speciale – Partea Comună, ce constituie Anexa 1 la contract, prin introducerea unui nou 
alineat, 12.3, având următorul cuprins: 

“ 12.3. Pentru lucrările aflate în sarcina Operatorului în baza prezentului contract, acesta are 
obligaţia să realizeze demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de construire.”  

 
ART. 9 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 15 – Neexecutarea de către 

Operator a lucrărilor în termen, alin. 15.1. şi alin. 15.2 din Titlul II – Sistemul de lucrări, Capitolul III – 



Executarea şi controlul lucrărilor din Dispoziţii Speciale – Partea Comună ce constituie Anexa 1 la 
contract, după cum urmează: 

“ 15.1. În cazul neexecutării în termen de către Operator a oricăreia dintre lucrările definite în 
prezentul titlu, care are ca rezultat o întrerupere de durată a tuturor sau a unei părţi din serviciile 
delegate, precum şi în cazul neexecutării în termen a oricărei obligaţii referitoare la efectuarea 
lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente planificate şi accidentale, reparaţii avarii intervenite la 
reţele, reparaţii capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul delegat, Operatorul va fi sancţionat în 
baza actelor normative în vigoare privind calitatea în construcţii . 

15.2. În cazul unui defect sau a unei defecţiuni în refacerea drumurilor publice sau private şi a 
lucrărilor conexe, Operatorul are obligaţia să execute lucrările necesare pe toată suprafaţa afectată 
prin producerea defectului sau a deficienţei, pe bază de autorizaţie de construire emisă în regim de 
urgenţă, în conformitate cu proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.”  

 
ART. 10 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 19 – Folosinţa drumurilor publice 

şi private, alin. 19.3. şi alin. 19.5 din Titlul II – Sistemul de lucrări, Capitolul IV – Respectarea drepturilor 
de trecere, Dispoziţii Speciale – Partea Comună ce constituie Anexa 1 la contract, care vor avea următorul 
cuprins: 

“ 19.3. Operatorului îi revine obligaţia de a obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare pentru 
realizarea tuturor lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract.” 

“ 19.5. Oricine execută lucrări pe drumurile publice este obligat să aducă la starea iniţială 
conductele şi lucrările aferente acestora, pe bază de proiect tehnic şi detalii de execuţie.” 

 
ART. 11 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 33 – Controlul şi sancţiunile din 

Capitolul I – Gestiunea serviciilor delegate, Titlul IV – Calitatea serviciilor delegate, Dispoziţii Speciale – 
Partea Comună ce constituie Anexa 1 la contract, prin adăugarea unui nou alienat numerotat 33.3, după 
cum urmează: 

“ 33.3. Pentru lucrările de construcţii, reparaţii, înlocuire şi intervenţii de orice fel ce formează 
obiectul prezentului contract, efectuate necorespunzător sau neefectuate la termen, Operatorului i se 
vor aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.”  

 
ART. 12 (1) Se modifică şi se completează prevederile Articolului 6 – Reamplasarea reţelei, 

Titlul II – Furnizarea serviciului delegat, Dispoziţii Speciale – Parte Apă ce constituie Anexa 2 la 
Contractul de Delegare, prin comasarea alin. 6.1. şi  alin. 6.2. într-un singur alineat, numerotat alin. 6.1., 
cu următorul cuprins: 

“ 6.1. Reamplasările reţelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cerinţe legate de Serviciu 
sunt executate de Operator pe cheltuiala solicitantului, în funcţie de posibilităţile tehnice ale 
Operatorului.” 

(2) Alin. 6.3. se elimină. 
 
ART. 13 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 9 – Branşamente, alin. 9.2., 9.3. şi  

9.4., Titlul II – Furnizarea serviciului delegat, Dispoziţii Speciale – Parte Apă, ce constituie Anexa 2 la 
Contractul de Delegare, după cum urmează: 

“ 9.2. Branşamentele sunt montate de către Operator. Finanţarea execuţiei branşamentului se 
asigură de către Operator, respectiv de către utilizator, în mod corespunzător punctului de delimitare al 
instalaţiilor.  

9.3. Branşamentele fac parte din bunurile încredinţate Operatorului de către Autoritatea 
Delegantă. Toate Branşamentele sunt întreţinute, reparate şi înlăturate pe cheltuiala Operatorului. Cu 
toate acestea, reparaţiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare a executării de lucrări vor fi 
plătite de persoana care solicită lucrările antemenţionate.  

9.4. În interiorul Perimetrului de Distribuţie a Apei, Operatorul va executa toate Lucrările de 
Extindere necesare pentru noile Branşamente pe cheltuiala Autorităţii Delegante sau a Operatorului, 
după caz.”  

 
ART. 14 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 15 – Reţelele aflate sub drumurile 

publice, alin. 15.1, Titlul II – Furnizarea serviciului delegat, Dispoziţii Speciale – Parte Apă ce constituie 
Anexa 2 la Contractul de Delegare, care vor avea următorul cuprins: 



“ 15.1. Operatorul va asigura ca drumurile şi pavajul să fie refăcute şi readuse la o stare 
perfectă în acele locuri unde au fost săpate şanţuri.”  

 
ART. 15 (1) Se modifică şi se completează prevederile Articolului 6 – Reamplasarea reţelei, 

Titlul II – Furnizarea serviciului delegat, Dispoziţii Speciale – Parte Canalizare ce constituie Anexa nr. 3 
la Contractul de Delegare, prin comasarea alin. 6.1. şi alin. 6.2. într-un singur alineat, numerotat 6.1., 
având următorul cuprins: 

“ 6.1. Reamplasările reţelelor de canalizare necesare atingerii unei cerinţe legate de Serviciu 
sunt executate de Operator pe cheltuiala solicitantului, în funcţie de posibilităţile tehnice ale 
Operatorului.” 

(2) Alin. 6.3. se elimină. 
 
ART. 16 Se modifică şi se completează prevederile Articolului 8 – Racordurile, alin. 8.2., 8.3. şi 

8.4. din Titlul II – Furnizarea serviciului delegat, Dispoziţii Speciale – Parte Canalizare, ce constituie 
Anexa 3 la Contractul de Delegare, după cum urmează: 

“8.2. Racordurile sunt montate de către Operator. Costurile pentru executarea racordurilor 
revin utilizatorilor. 

8.3. Racordurile fac parte din bunurile încredinţate Operatorului de către Autoritatea 
Delegantă. Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor aparţinând 
sistemului sunt în sarcina Operatorului. 

8.4. În interiorul Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa toate Lucrările 
de Extindere necesare pentru noile Racorduri pe cheltuiala Autorităţii Delegante sau a Operatorului, 
după caz.”  

 
ART. 17 (1) Clauzele contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă 

şi canalizare către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea sunt modificate şi completate în conformitate cu 
prevederile prezentului act adiţional. Celelelate clauze ale contractului rămân neschimbate. 

(2) Prevederile prezentului act adiţional la contractul de delegare a gestiunii se înscriu în condiţiile 
de redefinire a clauzelor contractuale, nefiind reglementate activităţi ce nu au format obiectul delegării 
iniţiale de gestiune. 

ART. 18 Prezentul act adiţional intră în vigoare la data de …………………. 
 
Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea aprobat prin H.C.L. nr. 
263/2007, cu modificările şi completările ulterioare, modificat prin H.C.L. nr. 27/29.02.2012, care se 
actualizează în mod corespunzător prin grija Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, şi se încheie în 2 
(două) exemplare originale, cu valoare juridică egală pentru fiecare parte contractantă. 

 
Autoritatea Delegantă – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă şi Canalizare din Judeţul Tulcea” 
 
Judeţul Tulcea, prin Consiliului Judeţean Tulcea 
Vicepreşedinte Vasile STRAT 
 
Municipiul Tulcea, prin Consiliul Local Tulcea 
Primar Constantin HOGEA 
 
Oraşul Isaccea, prin Consiliului Local Isaccea 
Primar Anastase MORARU 
 
Oraşul Sulina, prin Consiliul Local Sulina 
Primar Aurel DIMITRIU 
 
Oraşul Măcin, prin Consiliul Local Măcin 
Primar Nicolae TOPOLEANU 
 



Oraşul Babadag, prin Consiliul Local Babadag 
Primar Georgian CARAMAN 
 
Comuna Somova, prin Consiliul Local Somova 
Primar Nicolae COŞOVEI 
 
 
Operator Societatea comercială Aquaserv S.A. 
Director General Ionel CARAMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


