
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea  organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat

preuniversitar din comuna Milosesti , judetul Ialomita pentru 
anul scolar 2018/2019

 
     Consiliul Local al  comunei  Milosesti , judetul Ialomita , 
      Avand in vedere :
           -   prevederile art. 19  alin. (1) -  (4) si art. 61 alin . (2) din Legea nr. 1/2011- Legea 

Educatiei Nationale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
           -   prevederile  Ordinul nr.5472/07.11.2017  pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta 
efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in  unitatile de invatamant particular, precum si
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;   

-     avizul conform  al  Inspectoratului  Scolar  al Judetului Ialomita , transmis prin 
adresa  nr. 15850  din  15.12.2017 ;

Examinand : 
-  expunerea de motive  a Primarului comunei Milosesti,nr. 245/22.01.2018;
-  referatul secretarului comunei , nr.244/22.01.2018  ; 
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si 
urbanism,agricultură , comert , nr.261/23.01.2018   ;

-    raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităţi social – 
culturale,  culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, 
nr.269/23.01.2018   ;

-    raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice , nr.265/23.01.2018 ;      
        In temeiul  art. 36, alin.(2), lit.d) , alin.(6), lit.a), pct.1, art. 45, alin. (1) , art. 115 , alin. 1,
lit b)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

  Art. 1.  Se aproba   organizarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat 
preuniversitar din   comuna Milosesti ,   judetul Ialomita  , începand  cu anul  scolar 
2018/2019, dupa cum urmeaza :

UNITATEA  SCOLARA  CU
PERSONALITATE JURIDICA

( NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMANT )

UNITATEA  SCOLARA CARE VA FUNCTIONA
CA  STRUCTURA   A UNITATII  SCOLARE

CU PERSONALITATE  JURIDICA
( NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMANT)

SCOALA GIMNAZIALA

(PRE,PRI,GIM)

GRADINITA  CU PROGRAM NORMAL  

 (PRE) , SAT NICOLESTI
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     Art. 2 . Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului comunei Milosesti ,  Directorului  
Scolii Gimnaziale Milosesti  , Inspectoratului Scolar  al Judetului Ialomita .

                 Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local Dogaru Vasile                 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                  Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.2
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 30.01.2018



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

HOTĂRÂRE

Consiliul local Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
- prevederile art.6 alin.(7) din legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu

modificarile si completarile ulterioare;
-     prevederile  art. 28 alin (3)  din H.G.nr.   50/2011 privind aprobarea  Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile 
si completarile ulterioare;

Examinand :
- expunerea de motive a domnului primar , nr. 247/22.01.2018
- referatul  inspectorului cu probleme sociale , nr. 246/22.01.2018
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si 
urbanism,agricultură , comert , nr.262/23.01.2018 ;

-    raportul comisiei pentru invătământ , sănătate  si familie , activităţi social – 
culturale,  culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, 
nr.270/23.01.2018  ;

-   raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice , nr.266/23.01.2018 ;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.2 , art. 45  alin.(1) , art. 115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local, pe anul 2018, pentru  

repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de 
munca din familia  beneficiara de ajutor social, conform anexei la prezenta hotarare .

Art.2.  Numarul de ore de actiuni sau lucrari de interes local prestate lunar de una  
dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social vor fi 
calculate in functie de cuantumul sumei rezultate din fisa de calcul . 

Art.3. Hotararea se va afisa la sediul Primariei comunei Milosesti , se va comunica 
celor interesati si se va publica pe site-ul institutiei , prin grija  secretarului comunei .

                 Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local Dogaru Vasile                 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                              Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.3
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 30.01.2018
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

HOTĂRÂRE
privind  stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
            Având in vedere :

- prevederile   art . 10-13,15,19,25 și 37-38 precum și ale Anexei VIII , cap I , lit.A , 
pct.III și cap II , lit.A , pct.IV din Legea-cadru nr. 153/2017  privind   salarizarea unitarǎ a 
personalului bugetar.

 - prevederile art.1,alin (2) , lit.a) și art.19 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modificările și completările ulterioare  ; 

- prevedrile art.7 din O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare 
,modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Examinand :
- expunerea de motive a primarului , nr.249/22.01.2018 ;
- referatul  secretarului comunei , nr.248/22.01.2018 ;
- procesul verbal nr.4103 din 20.12.2017, întocmit în urma consultării salariaților 

conform art.11 alin.(1) din Legea-cadru nr. 153/2017  privind   salarizarea unitarǎ
a personalului bugetar.

-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 
finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.263/23.01.2018

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, 
nr.271/23.01.2018

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr. 267/23.01.2018      

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b), respectiv art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre adoptare, prezenta 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se stabilesc salariile de baza pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești , încadrați 
pe funcțiile prevăzute în anexa nr.VIII cap.I,lit.A pct.III şi cap.II lit.A pct.IV  din  Legea-cadru 
nr.153/2017,începând cu data de 01.01.2018,conform Anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2 - Începând cu data de 01.01.2018, salariile de bază ale personalului 
plătit din fonduri publice care nu intră sub incidența articolului 1 la prezenta hotărâre , 
salariile de bază  se stabilesc in conformitate cu prevederile H.G nr.846/2017 pentru 
stabilirea salariului minim brut pe tara garantat în plată , după aplicarea procentului de 
majorare de 25% prevazut la art.38,alin.(3) lit.a) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice .
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Art.3 – La stabilirea salariilor de baza ce se acorda incepand cu anul 2018 
personalului prevazut la art.1 si 2 din prezenta hotarare,  au fost avute in vedere sumele 
aferente contributiilor de asigurari sociale sau dupa caz, contributiile individuale la bugetul 
de stat datorate de personalul platit din fonduri publice .

Art.4 -  Pe baza salariilor de bază stabilite prin prezenta hotărâre, primarul comunei 
în calitatea sa de ordonator de credite va stabili salariile lunare, pentru fiecare funcţionar 
public sau personal contractual.

Art.5 –  Prin  grija  secretarului  comunei,  prezenta  hotărâre  se  va  comunica  în
termenele legale: primarului comunei şi Instituţiei Prefectului pentru exercitarea controlului
de legalitate, se va fişa şi publica pe site-ul institutiei.

            

 Preşedinte de sedinţă, 
 Consilier local Dogaru Vasile                 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                              Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.4
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 30.01.2018



Anexa la H.C.L. nr.4 din 30.01.2018

SALARIILE DE BAZA ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI ȘI
PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MILOȘEȘTI
Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea prtsonalului platit din

fonduri publice,incepand cu data de 01.01.2018

Functia
publica

Gradul/treapta
profesionala

Nivel
studi

i

Gradati
a

Salariul
de baza

Lei

Coeficient
corespunzator

Secretar U.A.T. I S - 5700 3,00
Consilier/inspector/expert Superior S 0 3952 2,08
Consilier/inspector/expert principal S 0 3895 2,05
Consilier/inspector/expert asistent S 0 3800 2
Consilier/inspector/expert debutant S 0 3021 1,59

Referent Superior M 0 3591 1,89
Referent principal M 0 3401 1,79
Referent asistent M 0 3249 1,71
Referent debutant M 0 2565 1,35

Personal contractual Gradul/treapta
profesionala

Nivel
studi

i

Gradatia Salariu
l de
baza
Lei

Coeficient
corespunzator

Guard - M,G 0 2242 1,18
Sofer I M,G 0 2660 1,40
Sofer II M,G 0 2565 1,35

Muncitor calificat I M,G 0 2660 1,40
Muncitor calificat II M,G 0 2565 1,35
Muncitor calificat III M,G 0 2470 1,30
Muncitor calificat IV M,G 0 2375 1,25

                 Preşedinte de sedinţă, 
   Consilier local Dogaru Vasile                

 
Contrasemneaza,

Secretar
                                                                                                                 Nicula Silviu-Dragoș



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

HOTARARE
pentru  Modificarea Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 30/24.07.2017 privind

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire
directă, către  S.C. APA- CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL

Consiliul Local al Comunei Milosesti, judeţul Ialomiţa

 Având în vedere: 

-  prevederile art. 6, 7, 10, alin. 1, lit. c) – e), 17, 20, 22, alin. 1, lit. a), alin. 2 din 
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările 
şi completările ulterioare,

- prevederile art. 22, alin. 2, lit. b), alin. 4, teza a doua, art. 23, alin. 1, lit. b), art. 31, 
alin. 1, lit. a), alin. 2 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare,

Examinand :
- expunerea de motive a Primarului comunei Milosesti,  nr. 251 din 22.01.2018 
- referatul  secretarului nr.250 din 22.01.2018  
- hotararea Consiliului local nr. 31 din 30.10.2013 prin care se aproba infiintarea 

Serviciului de alimenatare cu apa si canalizare a comunei Milosesti si regulamentul de 
organizare si functionare a acestuia 

-- hotărârea Consiliului local nr.30 din 24.07.2017 privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, către  S.C. APA- 
CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL 

-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 
finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.264/23.01.2018

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale, culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, 
nr.272/23.01.2018

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si 
liniştii publice, nr.268/23.01.2018       

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct 14, 
respectiv art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 – Hotararea  Consiliului local  Milosesti  nr. 30 din 24.07.2017 privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin atribuire directă, 
către  S.C. APA- CANALIZARE  MILOȘEȘTI SRL  se modifică după cum urmează :

1 . Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins :
“ Art.2. Se aprobă  Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de 

alimentare cu apă din Comuna Miloșești,în formă revizuită ,prevăzut în Anexa 1 la 
prezenta hotărâre”

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://stemaromaniei.files.wordpress.com/2009/04/stema-romaniei-format-mare-rezolutie-buna.jpg&imgrefurl=http://stemaromaniei.wordpress.com/2009/04/16/stema-romaniei/&h=3507&w=2480&sz=1952&tbnid=5zevQBJ0yZ6SnM:&tbnh=268&tbnw=189&prev=/images?q=stema+romaniei&hl=ro&usg=__gy-5LxFHGkl9g_ZgEsor0cPo8pk=&ei=q7nnS-LWJJKTOKOesLUE&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&v


Art.2. Se aproba caietul de sarcini al serviciului de alimentre cu apa al comunei 
Miloșești , judetul Ialomita conform anexei nr. 2  la prezenta hotarare.

Art.3. Celelalte prevederi ale hotararii  raman neschimbate . 
Art.4 -  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin 

compartimentele de specialitate .

               

              Preşedinte de sedinţă   , 
   Consilier local Dogaru Vasile                 

Contrasemneaza ,
Secretar

                                                                                                             Nicula Silviu-Dragoș

 Nr.5
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 30.01.2018



CONTRACT
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa

                               
    CAPITOLUL I
    Părţi contractante

    Unitatea administrativ-teritorială MILOȘEȘTI, cu sediul în comuna Miloșești, str. 
Principala,nr. 59, judeţul Ialomita, reprezentată prin Chițoiu Nelu, având funcţia de 
PRIMAR, pe de o parte, în calitate de delegatar,
    şi
    Operatorul -Societatea Comerciala Apa-Canalizare Miloșești SRL, codul unic de 
înregistrare 37990900, cu sediul social în comuna Miloșești, str. Principala, nr. 59,cam.4,
judeţul Ialomita, reprezentată prin Boștină Alexandru Claudiu, având funcţia de 
administrator, pe de altă parte, în calitate de delegat, au încheiat prezentul contract de 
delegare a gestiunii.

    CAPITOLUL II
    Obiectul contractului de delegare a gestiunii

    Art. 1. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia de 
a furniza/presta serviciul/activitatea/activităţile de alimentare cu apa, inclusiv dreptul şi 
obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
serviciului/activităţii/ activităţilor în aria administrativ-teritorială a comunei Miloșești,cu 
satele componente Miloșești,Nicolești și Tovărășia .
    Art. 2. - Obiectivele delegatarului sunt:
    a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale utilizatorilor prin promovarea calităţii şi 
eficienţei acestor servicii;
    b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
    c) protecţia mediului înconjurător.
    Art. 3. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului 
sunt următoarele:
    a) bunuri de retur, în conformitate cu anexa nr. 2, sunt bunurile publice transmise cu 
titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de 
delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, 
revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau 
obligaţii delegatarului. În cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este 
îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;
    b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea 
contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma îşi 
manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în 
condiţiile legii;

 bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului 
rămân în proprietatea delegatului.



    CAPITOLUL III

    Dispoziţii generale

    Art. 4. - Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele:
    a) regulamentul serviciului;
    b) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
    c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. b).
    d) caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă

    CAPITOLUL IV
    Durata contractului

    Art. 5. - Durata contractului de delegare a gestiunii este de 5 ani .
    Art. 6. – Prelungirea contractului se va face în condițiile legii.

    CAPITOLUL V
    Redevenţa

    Art. 7. Delegatul va plăti Autoritatii Delegante o redevenţă în termenii şi condiţiile
prevăzute mai jos:

1) Suma reprezentand redevenţa cuvenita Autoritatii Delegante este de 3500 lei/an,
pentru furnizarea /prestarea serviciului de alimentare cu apa.

2) Redevenţa va fi achitata anual, in primele  120 (una suta douazeci) de
zile  ale  noului  an,  pentru  anul  precedent  ,  intr-un  cont  deschis  la  Trezoreria
Slobozia, singura  destinatie  fiind  finantarea  investitiilor  aprobate  de  catre
Autoritatea Deleganta in conformitate cu prevederile legale..

3)  Plata Redevenţei va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea
dreptul să considere faptul că Autoritatea Deleganta nu a solicitat efectuarea plăţii ca
un motiv pentru neefectuarea de către Operator la timp a plăţilor privind Redevenţa.

4) Valoarea şi scadenţa Redevenţei, precum si modalitatile de plata pot fi modificate
prin acordul Părţilor.

5)  În  cazul  înlocuirii  sistemului  Redevenţei  cu  un  nou  sistem  de  amortizări  şi
provizioane, acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare.

   

   



     CAPITOLUL VI
    Drepturile părţilor

    Drepturile delegatului

    Art. 8. - Delegatul are următoarele drepturi:
    a) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi 
serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;
    b) să încaseze contravaloarea serviciului/activităţii prestat/prestate începând cu data 
semnării contractului;
    c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării 
reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii 
acestuia;
    d) să aplice preţul/tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;
    e) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activităţii cu toţi utilizatorii;
    f) să propună ajustarea şi modificarea preţurilor/tarifelor.

    Drepturile delegatarului
    Art. 9. - Delegatarul are următoarele drepturi:
    a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 
dotărilor existente, cu consultarea delegatului;
    b) de a corela cu programele de dezvoltare economicosocială a localităţilor şi de 
amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-
o conceptie unitară;
    c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea 
dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;
    d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente serviciilor publice delegate;
    e) de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;
    f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita 
delegatului încheierea contractului de vânzarecumpărare cu privire la aceste bunuri.
    g) de a inspecta bunurile, activităţile şi serviciile publice delegate; de a verifica stadiul
de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; de a 
verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a 
delegatului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;
    h) de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de către delegat, în baza 
avizului autorităţii de reglementare şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă 
obligaţiile asumate prin contractul de delegare.

    



      CAPITOLUL VII
    Obligaţiile părţilor

    Obligaţiile delegatului

    Art. 10. - Delegatul are următoarele obligaţii:
    a) să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare 
prestării/furnizării serviciului/activităţii delegate;
    b) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare a gestiunii;
    c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, şi ale celorlalte 
reglementări specifice serviciului delegat;
    d) să servească toţi utilizatorii din unitatea administrativteritorială unde i-a fost 
delegat/delegată serviciul/activitatea;
    e) să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la regulamentul 
serviciului delegat;
    f) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate 
informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor 
publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile 
legale în vigoare;
    g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de 
normele legale în vigoare;
    h) să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, 
patrimoniul, precum şi personalul angajat, aferent realizării serviciilor delegate;
    i) să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului 
serviciului, în condiţii de calitate şi eficienţă;
    j) să fundamenteze şi să supună aprobării preţurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru 
serviciul/activitatea delegat/delegată;
    k) să nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegării, cu excepţia 
situaţiei prevăzute la art. 21^1 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de 
delegare a gestiunii;
    m) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea 
contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza 
serviciul;
    n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;
    o) să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând 
patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;
    p) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, 
precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a 
fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;



    r) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de 
orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;
    s) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, 
forţa majoră, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în 
condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai 
mult de 90 de zile;
    ş) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se 
impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
    t) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de 
protecţie a muncii;
    ţ) să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică 
referitoare la serviciul gestionat;
    u) să realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate, anexă la contract;
    v) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în 
exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea 
patrimoniului ).
    x) în cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze
de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va 
notifica de îndată acest fapt autorităţii publice, în vederea luării măsurilor ce se impun 
pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public;
    y) să înștiințeze delegatarul despre numărul de branșamente estimat anual,până cel 
târziu la 30 noiembrie ale fiecărui an,pentru ca delegatarul să-și poată prevedea sume în
bugetul local;
    z) să preia datoriile serviciului conform ultimei balanțe prezentate de delegatar;
    

    Obligaţiile delegatarului
   
 Art. 11. - Delegatarul are următoarele obligaţii:
    a) să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate 
bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul 
existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;
    b) să notifice părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea 
prezentului contract de delegare;
    c) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi 
privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    d) să îşi asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilităţile 
şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;
    e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel 
încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;
    f) să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract 
de delegare;



    g) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile 
prevăzute expres de lege;
    h) să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor acestuia;
    i) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al 
acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru 
neîndeplinirea acestora; asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi 
utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul 
social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.
     j) să asigure din bugetul local materiale/echipamente conform estimării făcute 
anterior de delegat;

    CAPITOLUL VIII
    Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau 
ajustare a acestora

    Art. 12. - Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se vor efectua în 
conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor 
specifică serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale.
    Art. 13. - Preţurile/tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract 
sunt: 

a) 4,5 lei/mc pentru apa care se încadrează în limitele prevăzute de lege
b) 4 lei/mc pentru apa care nu îndeplinește condițiile de potabilitate
c) În cazul utilizatorilor care se încadrează la prevederile literei b),delegatul va 

semna cu fiecare utilizator un angajament prin care acesta își asumă consumul 
apei în scopuri exclusiv menajere.

    Art. 14. - Contravaloarea serviciilor publice delegate se va determina în baza 
preţurilor în vigoare şi a cantităţilor stabilite conform procedurii de facturare.

   CAPITOLUL IX
Garanţiile oferite de Operator

Art.15.(1)Cuantumul garantiei va fi o suma egala cu un procent de 0,5%  din
valoarea redeventei  calculata pentru un an.  Aceasta sumă reprezintă un depozit cu
valoare de garanţie constituit în beneficiul delegatarului. 

Art.16 - Operatorul are dreptul de a substitui depozitul de garanţie pentru valoarea
Garanţiei actuale oricând pe Durata prezentului Contract de delegare cu o scrisoare
de garanţie bancară, la prima cerere, emisă de o instituţie bancară agreată de către
Autoritatea Deleganta. 
Art.17 –(1) Operatorul se obligă în mod irevocabil să asigure valabilitatea acestei
garanţii, pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare.

(2) -În acest scop:
* Înainte de sfârşitul Perioadei de Tranziţie, Delegatul trebuie să procedeze astfel

încât să majoreze suma iniţială depusă sau valoarea Garanţiei. Dupa expirarea
Perioadei de Tranziţie, valoarea depozitului la vedere sau a Garanţiei nu trebuie



să  fie  niciodată,  la  început  de  an  fiscal,  mai  mică  decât  0,5%  din  valoarea
redeventei.

* În situaţia în care Delegatul nu a actualizat sau constituit o nouă Garanţie la data
prevăzută mai sus, Delegatul  are la dispoziţie cel mult 2 (două) luni pentru a
constitui un depozit de valoare egală cu suma suplimentară în condiţiile prevăzute
la punctul 1 de mai sus. În situaţia în care Delegatul nu a constituit acest depozit
până  la  această  dată,  Delegatarul  poate  să  execute  garanţia  constituită  de
Delegat, la prima cerere.

CAPITOLUL X
  Întinderea controlului exercitat de Autoritatea Deleganta

Art.18 - Delegatarul are competenţa generală de exercitare a controlului economic,
financiar şi tehnic asupra Delegatului. Delegatul consimte să se supună controlului
exercitat  de  Delegatar  în  ceea  ce  priveşte  executarea  prezentului  Contract  de
delegare. Controlul este pe de o parte tehnic şi pe de altă parte economico-financiar,
ţinând seama de faptul că exercitarea controlului de către Delegatar nu trebuie să
aducă atingere autonomiei de gestiune si bunei functionari a  Delegatului.
Art.19-(1) Delegatarul  ,  în  conformitate  cu  prevederile  legale  şi  reglementare
aplicabile,  stabileşte  termenii  şi  condiţiile  de  exercitare  a  controlului  său  asupra
modul de gestiune şi de furnizare de către Delegat a Serviciilor.

     (2) -Delegatarul poate delega uneia sau mai multor persoane exercitarea,
integral  sau în  parte,  a  controlului  sau să apeleze  în  acest  scop la  orice  persoană,
consultant sau expert, la alegerea si  pe cheltuiala sa . În mod special, ori de câte ori
consideră  că  este  necesar,  Delegatarulpoate  recurge,  periodic  sau  permanent,  la
expertiză exterioară, prin delegarea, integral sau în parte a atribuţiilor sale de control.
Din  momentul  în  care  este  notificat  în  legătură  cu  delegarea  şi  obiectul  acesteia
Delegatul este ţinut de aceleaşi obligaţii privind controlul faţă de expertul exterior ca şi
faţă  de  Delegatar.  Eventualele  costuri  privind  delegarea  controlului  nu  privesc
operatorul.

Art.20-  (1) Delegatarul îşi exercită controlul în scopul de a evalua respectarea pe
teren  şi  în  evidenţele  reale  ale  Delegatului  a  obligaţiilor  ce-i  revin  conform
prezentului Contract de delegare, şi, în special, obiectivele de performanţă .Delegatul
nu poate sub nici o forma sa se prevaleze de acest control  pentru a fi exonerat, integral
sau partial, de obligatiile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare .

(2)-Operatorul se angajează să depună toate diligenţele, din proprie iniţiativă,
pentru exercitarea controlului de către Autoritatea Deleganta în condiţii normale şi să
nu împiedice în nici un fel efectuarea acestui control.
Art.21 - Exercitarea atribuţiilor de control de către Delegatarului nu poate prejudicia
gestiunea sau furnizarea de către Delegat a Serviciilor.
Art.22- Controlul  efectuat  de  catre  Delegatar  si  reprezentatii  acesteia  trebuie
efectuat cu buna credinta de personal imputernicit in acest sens, sa fie constructiv ,



sa nu fie abuziv si  discretionar  ,  si  cu respectarea prevederilor  si  reglementarilor
legale  in  vigoare.  Observatiile  si  concluziile  fiecarui  control  sau  verificari  vor  fi
consemnate   intr-un  proces-  verbal  care  va  cuprinde  si  punctele  de  vedere  ale
ambelor parti, proces-verbal ce va fi considerat document oficial .
Art.23- Orice control sau verificare efectuata de catre reprezentantii Delegatarului
va fi anuntat cu 1-3 zile anterior efectuarii controlului , in functie de complexitatea si
amploarea acestuia si se va desfasura numai in prezenta personalului de specialitate
al Delegatului , nominalizat de catre acesta.

    Art. 24 - Partile convin ca, in cazul in care organele abilitate ale statului efectueaza
controale  asupra  activitatii  operatorului  ,  iar  in  perioada  urmatoare  Delegatarul
intentioneaza sa efectueze controale cu aceeasi tematica  ca si primele , acesta va lua
act de documentele incheiate ( procese verbale de control sau verificare )  de catre
organele de control ale statului , fara a mai efectua un control succesiv. 

    CAPITOLUL XI
    Încetarea contractului de delegare a gestiunii

    Art. 25. - Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în 
scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
    b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 
de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;
    c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata 
unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă;
    d) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului sau în cazul imposibilităţii 
obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
    e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului;
    f) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părţi, 
fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

   
    CAPITOLUL XII
    Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu 
între părţi

    Art. 26. -Responsabilitățile cu privire la mediu cad în sarcina delegatului.

  
    CAPITOLUL XIII
    Forţa majoră

    Art. 27. - Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen
sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi 



revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
    Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 
24 de ore producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate 
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
    Dacă în termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile 
au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a 
gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

       CAPITOLUL XIV
    Administrarea patrimoniului public şi privat

    Art. 28. Delegatul va administra patrimoniul public ce deservește serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate al Comunei Miloșești.

    CAPITOLUL XV
    Rezilierea contractului de delegare a gestiunii

    Art. 29. Delegatarul poate rezilia unilateral prezentul contractul de delegare în cazul 
în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de 
performanță în furnizarea/prestarea serviciului respectiv.

    CAPITOLUL XVI
    Răspunderea contractuală

    Art. 30. - Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor 
contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea 
contractuală a părţii în culpă.
    Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar 
dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la
dauneinterese.
    Părţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalităţile pentru 
neîndeplinirea fiecăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.

    CAPITOLUL XVII
    Litigii

    Art. 31. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a 
gestiunii se supun instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

    



  CAPITOLUL XVIII
    Alte clauze

     Art.32.- (1) Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai 
prin act aditional incheiat intre partile contractante.

(2)Actul adițional se aprobă de consiliul local şi se semnează de autoritatea 
executivă prin reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale.

Art.33-(1) Finanţarea pentru lucrările de investiţii la serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare  al Comunei Miloșești, se realizează din alocaţii bugetare.   
(2)Cheltuielile ocazionate de plata diverselor acorduri, avize, autorizaţii, întreţinerea 
(cheltuieli utilităţi, tratarea apei, etc.), reparaţiile şi plata salariilor se vor suporta de 
către delegat, ca urmare gestionării resurselor financiare din autofinanţare.

     Art.34 Bunurile de retur, precum şi cele de preluare vor fi predate delegatarului 
gratuit fiind părţi componente ale întregii infrastructuri tehnico-edilitare aferente 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare  al Comunei Miloșești. Şi bunurile 
de preluare vor fi predate delegatarului în mod obligatoriu gratuit, întrucăt acestea vor fi
realizate de către delegate din sumele încasate ca urmarea furnizării serviciului public 
respective.
    Art.35.- Delegatul are obligaţia să obţină de la autorităţile competente :

* autorizaţia de funcţionare potrivit legii;
* autorizazia de operare/licenţa în termen de 3 luni de la data începerii prezentului 

contract,
autorizaţia eliberată de la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;

* autorizaţia de gospodărire a apelor,
* autorizaţie/aviz de la Direcţia de Sănătate Publică Ialomita;
* autorizaţie/aviz de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomita.

 Prezentul contract de delegare a gestiunii intra in vigoare la data înregistrării și semnarii
lui si a fost incheiat in 4 exemplare.

            

              Delegatar,                                         Delegat,
         Comuna Miloșești                              SC Apa -Canalizare Miloșești SRL
                prin Primar ,                                             prin Administrator,
              Chițoiu Nelu                                                  Boștină Alexandru Claudiu

                 

                   



ANEXA nr.2 la HCL nr.    din 

CAIET DE SARCINI 
        al serviciului de alimentare cu apă din localitatea Miloșești

    CAP. I
    Obiectul caietului de sarcini

    ART. 1
    Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 
serviciului de alimentare cu apa  stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare 
functionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranta.
    ART. 2
    Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinta în 
vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apa 
indiferent de modul de gestiune adoptat.
    ART. 3
    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii 
specifice serviciului de alimentare cu apa  şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza.
    ART. 4
    (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 
referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranta în exploatare, precum şi 
sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu 
standarde relevante sau altele asemenea.
    (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la 
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce deriva 
din actele normative şi reglementările în vigoare, în legatura cu desfăşurarea serviciului de 
alimentare cu apa .
    (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe 
parcursul furnizarii/prestării serviciului/activităţii specifice serviciului de alimentare cu apa  şi 
care sunt în vigoare.
    ART. 5
    Serviciul public de alimentare cu apa  trebuie sa asigure furnizarea/prestarea serviciului în 
regim de continuitate, asigurând debitul şi presiunea de serviciu  pentru toţi utilizatorii din aria
de prestare.
  
    ART. 6
    Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-
cadru al serviciului public de alimentare cu apa .

    CAP. II
    Cerinţe organizatorice minimale

    ART.7 
    Operatorul serviciului de alimentare cu apa  va asigura:
    a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 
protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
    b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în 
funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de munca;



    c) respectarea indicatorilor de performanta şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 
gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul 
serviciului de alimentare cu apa ;
    d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor 
solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu 
apa , în condiţiile legii;
    e) producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile;
    f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa în condiţii de siguranta şi eficienta tehnico-
economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
    g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor 
de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa 
potabilă;
    h) monitorizarea stricta a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de 
alimentare cu apa, în concordanta cu normele igienico-sanitare în vigoare;
    i) captarea apei brute numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi 
autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;
    j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanenta de funcţionare a sistemelor de alimentare
cu apa ;
    k) contorizarea cantităţilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite şi, 
respectiv, facturate;
    l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin 
eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice 
de materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reechiparea, reutilarea şi 
retehnologizarea acestora;
    m) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele publice, utilizata în 
procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi 
reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare ;
    n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apa ;
    o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa  la toţi utilizatorii din raza de 
operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a 
gestiunii;
    p) aplicarea de metode performanţe de management, care sa conducă la reducerea 
costurilor de operare;
    q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, 
executate cu forte proprii şi cu terţi;
    r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamatiilor şi de rezolvare operativă 
a acestora;
    s) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor;
    t) ţinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată 
pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;
    u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a 
gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, 
dacă este cazul;
    v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului 
de intervenţie;
    w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea 
activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în 
administrare;
    x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.
    ART. 8
    Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în 
regulamentul de serviciu .
   



 ART. 9
    În prezentul caiet de sarcini sunt precizate condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a
altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare
a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publica locală şi operator.

    CAP. III
    Serviciul de alimentare cu apa

    ART. 10
    Sistemele de alimentare cu apa existente  care fac obiectul prezentului caiet de sarcini 
sunt in localitatea Milosesti cu satele componente : Milosesti,Nicolesti,Tovarasia.
    Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apa
sunt prezentate în Tabelul nr. 2.
    
    ART. 11
    Sistemul de alimentare cu apa al comunei Milosesti nu este prevazut cu centrale 
termice ce deservesc componentele sistemului de alimentare cu apa.
      ART. 12
    Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de alimentare cu apa va fi realizat de 
operatorul ce va gestiona sistemul de alimentare cu apa .

    SECŢIUNEA 1
    Captarea apei brute

    ART. 13
    Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de captare a apei, în aria 
administrativ-teritorială a comunei Milosesti.
    ART. 14
    Sursele de apa folosite pentru alimentarea cu apa se situeaza în intravilanul localitatii 
Milosesti ,satul Milosesti-zona de Vest ,satul Nicolesti- zona de Sud in incinta fostului 
CAP,satul Tovarasia -zona de Sud in incinta fostului CAP .
    ART. 15
    Situaţia surselor de apa de adancime este cea prezentată în tabelul nr. 1 , anexa la 
prezentul caiet de sarcini-cadru.
    ART. 16
    În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de 
sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, după caz:
    a) consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea captarii 
apei la debitul nominal, este: se trece indicatorul;
    b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora ;
    c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza, variatia consumului specific, în 
funcţie de debit;
    d) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apa 
vehiculate;
    e) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii de apa captata şi a cantităţii de
apa livrata şi caracteristicile acestora ;
    f) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din 
statia de captare ;
    g) schema statiei de captare a apei, cu pozitionarea utilajelor, construcţiilor şi 
echipamentelor, planul de amplasare şi poziţia armaturilor în schema normală de 
funcţionare,
    h) schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere;
    i) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi;
    k) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi
cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.



    ART. 17
    Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:
    a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;
    b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
    c) controlul calităţii apei;
    d) întreţinerea instalaţiilor din statia de captare;
    e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 
unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;
    f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
    g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
    h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
    i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de captare a apei la nivelul necesar pentru
asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;
    j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv 
reducerea costurilor;
    k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica 
a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor
capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
    l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în 
normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;
    m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
    n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
    o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv 
a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este 
cazul.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Tratarea apei brute

    ART. 18
    Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de tratare a apei, în aria 
administrativ-teritorială a comunei Milosesti .
    ART. 19
    Statia de tratare a apei brute este amplasata în incintintele gospodariilor de apa situata in 
intravilanul satelor Milosesti,Nicolesti si Tovarasia .
    ART.20 – Instalatia de tratare – dezinfectia se face in statii de clorinare cu hipoclorit de 
sodium conform tabel nr.3.
    ART. 21
    În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de 
sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, după 
caz:
    a) consumul propriu tehnologic de energie electrica şi de reactivi, de proiect, pentru 
asigurarea tratarii apei brute, la debitul nominal,
    b) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza şi variatia consumului specific, în 
funcţie de debit,
    c) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apa 
vehiculate, 
    d) diagramele de variatie a cantităţii de reactiv utilizat, în funcţie de debitul de apa tratata, 
   e) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei brute şi tratate, 
precum şi caracteristicile acestora 
    f) lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiza necertificate 
    g) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din 
statia de tratare a apei brute 



    h) schema statiei de tratare a apei, cu pozitionarea utilajelor şi poziţia armaturilor în 
schema normală de funcţionare, 
    i) schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere, 
    j) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, 
    k) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalaţiilor şi
cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.
    ART. 22
    Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:
    a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;
    b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
    c) controlul calităţii apei;
    d) întreţinerea instalaţiilor din statia de tratare;
    e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 
unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;
    f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
    g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
    h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
    i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru 
asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;
    j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv 
reducerea costurilor;
    k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica 
a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor
capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
    l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în 
normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;
    m) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
    n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
    o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a 
personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este 
cazul.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Transportul apei potabile şi/sau industriale

    ART. 23
    Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de transport a apei potabile şi/sau 
industriale, în aria administrativ-teritorială a comunei Milosesti ,conform tabel nr.4.
    
    ART. 24
    Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât sa se 
realizeze:
    a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;
    b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
    c) controlul calităţii apei;
    d) întreţinerea conductelor de transport;
    e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 
unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;
    f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
    g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
    h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
    i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv 
reducerea costurilor;



    j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica 
a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor
capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
    k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în 
normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;
    l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
    m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
    n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, 
inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă
este cazul.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Inmagazinarea apei

    ART. 25
    Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de inmagazinare a apei, în aria 
administrativ-teritorială a comunei Milosesti.
    ART. 26
    Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt amplasate în incinta gospodariilor de 
apa din satele Milosesti ,Nicolesti si Tovarasia ,conform tabel nr.5.
    
    ART. 27
    Prestarea activităţii de inmagazinare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:
    a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;
    b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
    c) controlul calităţii apei;
    d) întreţinerea instalaţiilor;
    e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 
unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;
    f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
    g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
    h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
    i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;
    j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv 
reducerea costurilor;
    k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica 
a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor
capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
    l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în 
normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;
    m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de 
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
    n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
    o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei, 
inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă
este cazul.

  



  SECŢIUNEA a 5-a
    Distribuţia apei potabile şi/sau industriale

    ART. 28
    Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de distribuire a apei potabile şi/sau 
industriale, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul 
comunei Milosesti .
    ART. 29

(1) Distributia  apei potabile se realizeaza prin intermediul  statiilor de pompare 
echipate cu un grup de 2+1 pompe tip LOWARA pentru satele Nicolesti si Tovarasia si un 
grup de pompare de 3+1 pentru satul Milosesti.

(2)Reteaua de distributie : conducta cu diametru variabil , distributia facandu-se prin 
cismele amplasate in curti  ;pe tronsoanele de distributie sunt amplasati 11 hidranti stradali 
de incendiu.

    ART.30
 (1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a 

apei potabile şi/sau industriale sunt cele din tabelul nr. 6. 
    (2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza cărora se face facturarea cantităţii de 
apa furnizate sunt cele din tabelul nr. 7 .
    (3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele din tabelul nr. 8.
    ART. 31
    Inventarul statiilor de pompare, repompare şi a statiilor de pompare cu hidrofor amplasate 
în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în tabelul nr.9.
    ART. 32
    Inventarul hidrantilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile şi 
sau industriale este prezentat în tabelul nr. 10. 
  
    ART. 33
    Bransamentele si elementele componente ale acestora sunt prezentate in tabelul nr.11.
    
    ART. 34
    Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel 
încât sa se realizeze:
    a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării 
unui serviciu de calitate;
    b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
    c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;
    d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
    e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;
    f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
    g) măsurarea cantităţii de apa intrata/livrata în/din aria de deservire, precum şi 
exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apa în conformitate cu 
cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;
    h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat 
metrologic şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
    i) furnizarea continua a apei către următoarele instituţii publice:
    - spitale;
    - policlinici;
    - cămine de bătrâni;
    - leagane de copii;
    - grădiniţe;
    - crese;



    - cămine pentru persoane cu handicap;
    - centre de resocializare a minorilor;
    - şcoli.
    

ART. 35
    În activitatea sa operatorul va asigura:
    a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de distribuţie a 
apei potabile şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de 
performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
    b) instituirea unui sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi 
informaţii privind orice problema sau incident care afectează sau poate afecta siguranta, 
functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului;
    c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii 
cantităţii de apa furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi
pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinta aplicabilă, emisă de 
autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de 
furnizor sau terţi, acestea facturandu-se separat;
    d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce 
privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
    e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:
    - planificarea anuala a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la 
instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a 
distribuţiei apei potabile;
    - data şi ora întreruperii furnizarii apei;
    - data şi ora reluarii furnizarii apei;
    f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi şi 
cantitativi stabiliţi în contract, după:
    - reparaţii planificate;
    - reparaţii accidentale;
    g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute
de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;
    h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au 
produs întreruperea alimentarii cu apa. În acest scop furnizorul asigura existenta unor centre 
de preluare a reclamatiilor telefonice;
    i) bilanţul de apa la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.



Tabel nr. 1

               Inventarul puţurilor de adancime

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
Nr.      Sistem     Debitul maxim      Gradul de     Diametru          Ultimul              Tipul putului
crt.        tubaj          exploatabil         asigurare          put            Adâncimea             RK*1) *2)
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 1     DN50 Zu          7,5 mc/n         permanent         Ø 200           200 m              exploatare
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 2     DN50Zu           7,5 mc/n         permanent          Ø 200          200 m              exploatare 

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
3.  DN50Zu           7,5 mc/n         permanent          Ø 200          200 m     
exploatare          

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 4     DN50Zu           7,5 mc/n         permanent          Ø 200          150 m              exploatare 

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
5.  DN50Zu           7,5 mc/n         permanent          Ø 200          150 m     
exploatare          

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
Tabel  nr.2
               

 Caracteristicile statiei de pompare
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
Nr.    Grad de        Tip         Debit       Înălţimea           Puterea           Ultimul                   
crt.  asigurare     pompa     nominal    de pompare      electrica      Randament          Turatie  
RK
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 1   Permanent   LOWARA  24mc         74                      1,5 kw                95
─────────────────────────────── 
───────────────────────────────────────
 2   Permanent   LOWARA  24mc         74                       1,5 kw                95
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 3   Permanent   LOWARA  24mc         74                     1,5 kw                   95
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────



4   Permanent   LOWARA  24mc         74                      1,5 kw                95
─────────────────────────────── 
───────────────────────────────────────
 5  Permanent   LOWARA  24mc         74                       1,5 kw                95
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 6   Permanent   LOWARA  24mc         74                     1,5 kw                   95
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────

 7   Permanent   LOWARA  24mc         74                      1,5 kw                95
─────────────────────────────── 
───────────────────────────────────────
 8  Permanent   LOWARA  24mc         74                       1,5 kw                95
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 9   Permanent   LOWARA  24mc         74                     1,5 kw                   95
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
10  Permanent   LOWARA  24mc         74                     1,5 kw                   95
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────

   Tabelul nr. 3

                            Tratarea apei brute

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
Nr.crt  Deznisipator    Coagulare   Decantoare  Filtru   Dezinfectare   Corectare                       
                                               chimic                 caracter
 
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
                                 tip    debit   reactiv   camera    
 
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
                           NU ESTE CAZUL

    *1) orizontal, vertical, longitudinal
    *2) debitul nominal şi gradul de asigurare
    *3) lent, rapid, ultrarapid
    *4) clorinare, ozonizare, ultraviolete, biologica, digodinamica, alta metoda
    *5) deferizare, demanganizare, reducere a duritatii, eliminare a gazelor dizolvate, 
corectare a gustului şi/sau a mirosului, altele



    Tabelul nr. 4

               Transportul apei potabile şi/sau industriale

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
Nr.                  Denumire         Mater./          Debitul  Lungime  Delta     Ultimul      Presi-       
Pierdere
crt.                   tronson         D(ext)./gros.  nominal                    H            RK           une           
apa
                                                                                                                                  nomi    
exploatare
                                                                      
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 1           Tovarasia-          ingropat         205mc/zi  29km          -               -          60atm
             Nicolesti
             Milosesti                50-160               
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────

    Tabelul nr. 5

                            Inmagazinarea apei

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
Nr.         Tip               Capacitatea         Grad              Rezerva          Data                               
Număr
crt.      rezervor*1  de inmagazinare   de asigurare    intangibila       ultimului                       
compartimente
                                                                                                              RK
                                                
──────────────────────────────────────────────────────────
───────────
 3    semiingropat           80 mc       permanent            20                      -                                    
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 3    semiingropat    50 mc        permanent            15
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────

    *1) îngropat, semiingropat, aerian



    Tabelul nr. 6

              Utilizatorii serviciului de distribuţie a
                  apei potabile şi/sau industriale

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
Nr.         Denumire        Categorie             Tip            Debit                  Dn
crt.          utilizator           utilizator         Adresa           apa               nominal            Presiune  
bransament
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 1                   Conform    contracte   cu   utilizatorii
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────

 

    Tabelul nr. 7

      Contoarele de apa montate la utilizatorii serviciului de distribuţie
                       a apei potabile şi/sau industriale

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
Nr.              Denumire             Tip       Serie     Data punerii       Data            Serie
crt.                utilizator         Adresa     contor          contor     în funcţiune   scadenta    sigiliu
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
                         Conform contracte cu utilizatorii 

    Tabelul nr. 8

         Datele aferente utilizatorilor necontorizati ai serviciului de
                distribuţie a apei potabile şi/sau industriale

──────────────────────────────────────────────────────────
───────────
 Nr.       Denumire             Tip        Număr de           Unitatea
 crt.        utilizator         Adresa    apa   locatari       comercială          Barem
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 1           NU ESTE CAZUL
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 

    Tabelul nr. 9

       Staţiile de pompare, repompare şi de hidrofor aparţinând sistemului
               de distribuţie a apei brute şi potabile



──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
                POMPARE/REPOMPARE                         HIDROFOR
             
──────────────────────────────────────────────────────────
───────
Nr. Denumire  tip  debit  inal- puterea  randa-  tip  volum  pute- presi- Ran-
crt. statie  pompa nomi-  time  elec-    ment     de  rezer- re    une    da-
                   nal     de   trica            hi-  vor    com-  asi-   ment
                          pom-                   dro- hidro- pre-  gu-
                          pare                   for  for    sor   rata
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 Statii de pompare conform contractului de delegare a serviciului      
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────

    Tabelul nr. 10

         Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei brute şi potabile

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
Nr.       Denu-    Tip          M/D(ext)./                        
crt.        mire      apa          s*1)     Q(n)*2)     L*3)     H*4)      PN*5)         Q*6)         Tip*7)   
             tron-                                                                                      
             son                                                                                       
     
                                                                                                                                                    
───────────────────────────────────────────────────────Milo
sesti                  PN 50-160                  29 KM                                            subteran
Nicolesti
Tovarasia
         
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
    *1) material/diametru exterior/grosime material
    *2) debitul nominal
    *3) lungime tronson
    *4) pierdere de presiune de proiect
    *5) presiune nominală
    *6) pierdere procentuală de apa de proiect
    *7) subteran, suprateran, pentru stropit spaţii verzi

    Tabelul nr. 11

                  Principalele date aferente branşamentelor

──────────────────────────────────────────────────────────
────────────



Nr.         Adresa      Poziţie         Lungime            Debit       Diametru  Material      Diametru  
Dimensiuni
crt.    bransa ment   cămin         conducta          nominal     nominal   conducta         nominal   
cămin
                                                   bransa ment    conducta                                             contor   
L/l/h                                                
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────
 1  Cf.contracte      0,5-2 m fata    5m -25 m                               ¾           PN                ¾          
1/1  
                                 de gard
──────────────────────────────────────────────────────────
────────────

    


