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LW4L!i 
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa 

câtre Sc APA SERV TROTUS SRI a Serviciulul public de alimentare cu apa si de 
canalizare a oraului comaneti 

Consiliul Local al oraului Comanefli jud. Bacau, mntrunit In cdin$a ordinara din data de 
27-02-2017; 

Avand In vedere: 
- Referatul nr. 20654/28.01.2017 mntocmit de ef Serviciu Administraie Publica Locala din 

cadru aparatului de specialitate a Primarului prin care propune aprobarea delegarea 
gestiunii, prin atribuire directa cAtre SC APA SERV TROTUS SRL a Serviciului public de 
alimentare cu apa i de canalizare a orau1ui Comaneti; 

- expunerea de motive nr. 20654/B/28.01.2017 a Primarului orau1ui Cornaneti; 
- raportul Comisiei de specialitate a Coiliului Local at oraului Comaneti; 
- rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor locali; 

In conformitate Cu: 
- Legea serviciilor comunitare de utilitàli publice nr. 51/2006, actualizata, 
- Legea 101/2006 privind salubrizarea 1oca1itai, actualizata, 

Tinand corn de rapoartele favorabile ale coniisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local a! 
orau1ui Comaneti. 

Luflnd In consideratie cà: 
- UA.T. ora.yul Cománecti este asociat unic Ia SC.APA SERVTROTUSS.R.L. 

In bazaprevederilor art 36 allis. 2, lit c si d, alit,. 5, lit a si aIm. 6, lit a, pet 14 si 16 si 
art. 45, aIm. 3, art 48 si art 115, aIm. 1, lit b, din Legea Adtninistrajiei PuMice Locale ur. 
215/2001, actualizata 

;ozI4trE 
Art. 1. Se aproba organizarea i realizarea serviciului de alimentare Cu apä potabilá i de canalizare a 
orau1ui ComAne$i prin modalitatea gestiunii directe. 
Art. 2. (1) Se aproba delegarea gestiunii, prin atribuire directa cãtre SC APA SERV TROTUS 
S.R.L. pentru urmatoarele servicii: 

a. captarea apei brute; 
b. Tratarea apei brute; 
c. Transportul apei potabile; 
d. Inmagazinarea apei potabile; 
e. Distributia apei potabile; 
I CIctarea apelor uzate de la utilizatori; 
g. Transportul apelor uzate de la utilizatori; 
h. Epurare ape uzate i pluviale 
i. Evacuarea apelor uzate. 



H.C.L. nr. 28 
Din data de 27.02.2017 

Preedinte de edintä, 
Consiller local, 

Sopfirtoc Teofil 

Contrasemneaza, 
Secretar, 

jurist Daniela Chfrila 

An. 3. 	(1) Prestarea activitA;ilor delegate, conform art. I, se va realiza in baza contractului de 
delegare, prin atribuire directa, prezentat in anexa nr. 1. care face parte intcgrantä din prezenla. 

(2) Durata contractului de delegare, prin atribuire directa, a scrvicii]or mal sus 
men;ionate, este de 5 de am. 

(3) Unitatea Administrativ Teritoriala, va efectua odata la 5 ani analize privind eficienia 
economica a serviciului pe baza indicatorilor de performanta stabiliçi. 
Art. 4. Bunurile cc compun sistemele de utilitd# publice prin intermediul cärora sunt 
flirnizate/prestate serviciile de utilitati publice sunt puse la dispoziia SC APA SERV TROTUS 
S.R.L. si exploatate in baza contractului de delegare prin atribuire directa, pe toata perioada de 
derulare a contractului. 
Art. 5. Se Imputemice$e Primarul OrauIui Comane$i, ec. Viorel Miron, sA semneze in mod 
valabil, in numele i pentru orauI Comane$i, Contractul de delegare a gestiunii prin delegare, prin 
atribuire direct cätre S.C. APA SERV TROTUS S.R.L, avãnd ca asociat majoritar orau1 
ComAneti. 
Art. 6. Prezenta hotarare se comunicä Instituei Prefectului judetului Bacau, Primarului orau1ui 
Comäne$i, SC Eco Valea Muntelui S.R.L. precum i direcliilor, serviciilor §i compartimentelor 
interesate, pentni ducere la Indeplinire 



Anexa la H.C.L. nr. /27.02.2017 

CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNH SERVICIILOR 
PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA $I DE CANALIZARE 

Incheiat asthzi .............La 

DISPOZIJII GENERALE 

PARTILE CONTRACTANTE 

INTRE 

- Oraul Comneti, prin Consiliul Local al orau1ui Comane$i, reprezentat de ec. Viorel Miron (Primar) actionand 
In baza HotArârii 23 din 27.02.20 17 

- / 

Denumite Impreuna ,,Concedentul" 

Si 

Societatea Comerciala Societatea Comercialà APA SERV TROTU5 S.R.L, cu sediul In Cománe$i, str. Garii nr. 47, 
judetul BacAu, InmafriculatA la. Registrul comerului cu nr. J04/1035/30.12.2010, codul fiscal R027864203, contul nr. 
R046RZBR00000600 13168382 deschis la Raiffeisen Bank Comnefli, reprezentatA de Mititelu Mihai avand funca de 
administrator, fl de Andrie Luminita, având func(ia de contabil ef, In calitate de Concesionar, 

numite mnapreund ,,Parjile" ;i separat ,,Fartea" 

PREAMIBUL 

UrmAtoarele aspecte au fost discutate si convenite anterior semnArii Contractulul de Concesiune 

1) Conform Tratatului de Aderare la Uniunea EuropeanA, România si-a asumat obligaçii care implica investijii 
importante in sectorul de apa §i canalizare, pana In 2015 pentru an numr de 263 de aglomerari urbane cu locuitor-
echivalent (I.e..) mai mare de 10.000 i ping in 2018 In 2.346 aglomerari urbane cu un I.e. cuprins mEre 2.000 i 10.000. 

2) Un element esena1 pentru atingerea obiectivelor ambitioase de investitii  11 reprezintA implementarea unui model 
instituponal care sa permita unor operatori mai mail, putemici i cu experienta sa fiirnizeze serviciile de alimentare Cu 
apä §i de canalizare in mai multe unitali administrativ teritoriale, In ban unui singur contract de delegare a gestiunii 
acestor servicii, denumit In prezentul Contract Dezvoltarea Regionala" 4i definit In art. 1 din prezentul Contract. 

MECANISMUL DE DEZVOLTARE REGIONALA este proiectat pentru a fi convingator, progresiv i eficient. 

Convingator: 

Prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in vederea gestionrii procesuLui de contientizare i infonnare a 
Consiliilor Locale din regiune despre obiectivele proiectului comun de dezvoltare regionala, precum i pentru 
detemiinarea fiecaruia dintre ele sa devina membru at asociaUei. 
Prin Contractul de Concesiune care dovedete ca Mecanismul de Dezvoltare Regionala din cadrul procesutui de 
integrare europeana respecta hotArarile Consiliilor Locale privind, mai ales, planul de investijii, politica de preturi Si 
tarife, sistemul de garanii §i drepturile de control. 

Pro gresiv: 



Prin Asociapa de Dezvoltare Intercomunitarä In vederea gestionarii until proces de integrare operajionala progresivà a 
fiecärui membru al Asociatiei  de Dezvoltare IntercomunitarA, prin semnarea unui Contract de Concesiune. 
Pith Contractul de Concesiune care introduce Perioada de Tranzitie i condi;iile de Indeplinire a obligailor comune, 
pentru noii semnatari. 

Eficient: 

PS Contractul de Concesiune care introduce drepturi §i obligaii detaliate, operaonale i echilibrate pentru Concedent 
i pentru Concesionar. 

In mod special, acest Contract de Concesiune recunoaste obiectivul Concesionarului de a dobandi mai multA eficiezflA i 
de a-§i dezvolta propriile sale capacitati de autofmantare bazate pe un sisteni regional veritabil de gestiune a activelor. 

3) Conform legis1aiei române, Consiliul Local are cornpetenta exclusivA de a defmi principiile organizaionale i 
opera!ionale in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apä i canalizare, precum i modificarile §i compleffirile 
aduse acestora in interes public. Art. 136 din Constitutia României, Legea 213/1998 privind proprietatea publica i 
regiinul juridic al acesteia (denumita in continuare ,,Legea fir. 213/1998") §i Legea 215/2001 a administrapei publice 
locale (denumita in continuare ,,Legea in. 215/2001") niodificata si completata, constituie ,,Principiile Generale ale 
Organizarii Autonome a Administratiei Publice Locale". Acestea pun bazele legale ale organizarii, Intretinerii §i 
dezvoltarii sistemelor de alimentare cu apA potabilA §i de canalizare In cadrul limitelor teritoriale ale Localitalilor. 

4) Ordonanta nr. 32/2002 privind organizarea i firnctionarea serviciilor publice de alimentare cu apA §i de canalizare, 
modiflcatA i completata, permite, conform art.!!, autoritA(ilor administraei publice locale sA delege gestiunea acestor 
servicii publice uneia sau mai multor persoane juridice, indiferent de organizarea §i forum juridicã a acestora, dupa cum 
autoritAle administratiei publice locale sunt Indreptaite sä detina,  sä foloseascA §i sA dispuita de domeniul public local, 

inclusiv in ceea ce priveste organizarea, Intretinerea §i dezvoltarea relelelor  publice de alimentare cu apA i de 

canalizare. 

5) Concedentul §i Concesionarul declara cä atingerea obicctivelor men;ionate Is art. 3 de mai jos trebuie sA se traduca 
prin respectarea de cAtre Concesionar a criteriilor de performaifla definite In Dispozii1e Speciale - Partea ComunA, 
indeosebi in ceea ce privete extinderea ariei de cuprindere a serviciilor i imbunataprea calitAi serviciilor. 
Concesionarul declara câ va adopta Iiniile directoare definite In planul previzional de investi(ii pentru Inlocuirea 
activelor puse Ia dispozitie de Concedent pe durata Contractului de Concesiune. 

Paile mentioneaza  expres cä cele prezentate mai sus au ca scop de a facilita interpretarea prezentului Contract, Insa nu 
vor opera astfel incât sã prevaleze faà de prevederile prezentului Contract. 

Tinãnd cont de aspectele men;ionate In Preambul, Partile an convenit Incheierea prezentului Contract de Concesiune. 
TITLUL I - DISPOZITII GENERALE PRIVIND CONCESRJNEA 

CAPITOL UL I— CONCESIUNEA 

Articolul 1 - Defmitii 

in scopul aplicArii prezentului Contract de Concesiune, P41e convin ca termenii §i expreslile folosite In continuare, 
scrise cu majuscule, sà fie definite dupa cum unneazA: 

,Aria Concesiunil" delimiteaza aria sau anile din Aria de CompeteiflA TeritorialA a Concedentului, in cadrul 
careia(cArora) sunt sau pot fi furnizate Serviciile Concesionate. Aceasta va Ii convenitA periodic de Concedent i 
Concesionar. La Data Intrarii in Vigoare, Aria minima va cuprinde eel pigin suprafe;ele exterioare totale ale 
Perimetrului de Distributie a Apei i a Perirnetrului de Colectare a Apei Uzate pentru retelele  aflate In interconexiune 
atunci cãnd se suprapun. 

,,Aria de Compctcn(à Teritoriala a Concedentului" : inseanmA teritoriul afiat in limitele administrative ale 
Concedentului; 

,Aria de Dezvoltare" InseamnA Aria de CompetentA Teritoriala a Localitalilor care vor intra in Asociape dupa 
semnarea prezentului Contract de Concesiune, care vor deveni pade La prezentul Contract de Concesiune, In calitate de 
Concedent conform legislapei In vigoare la data respectivA. 

,,Branament" inseainnA partea din reteaua  publica de distribufr care face legatura Intre reteaua  publicA i reteaua 
interioarA a unei incinte sau cladiri apa4inând utilizatorilor. Branamentul deservete un singur utilizator. Branamentu1 
panA la contor, inclusiv caminul de branament i contorul, aparpne retelei  publice de distribi4ie a apei, indiferent de 
inodul de finantare a realizArii acestuia. 



"Bunuri de Preluare" inseamnA mijloacele fixe, bunurile imobile i mobile, dobândite sau construite de Concesionar 
avand ca singur scop flirnizarea Serviciilor Concesionate, cu excepa celor mençionate in art. 7.1.2(t), 7. 1.2(2) i 
7.1.2(3), la care se face referinla §i care sunt definite in art. 12 de mai jos. 

,,Bunuri de Retur" InseamnA bunurile publice5i/sau private ce includ terenurile, echipamentele §i lucrrile publice ale 
Concedentului, existente sau care urmeazä sá fie construite, ce sunt puse la dispozipa Concesionarului pentru Intreaga 
durata a Contractului de Concesiune, la care se face referinta 4i in special cele care sunt definite in art. 7 de mai jos. 

,,Bunuri de Retur prin Accesiune" Inseamna bunuri construite §i frnanate de cAtre Concesionar care sunt integrate 
Bunurilor de Retur existente. 

,,Bunurile Proprll" Inseamna alte bunuri decât cele menonate in art. 7 i 12 de mai jos 5i care apain 
Concesionarului, Ia care se face referinta §i care sunt definite In art. 14 de mai jos. Acestea rmân in proprietatea 
Concesionarului la expirarea prezentului Contract de Concesiune, cu exceppa cazului In care palile  convin altfel. 

,,Bunuri Publice" inseamna once bunuri care, conform Constitutiei României i Legli nr. 21311998 pnivind 
proprietatea publica §i regimul juridic al acesteia, constituie ,,bunuri propnietate publica" McAnd parte din sisterneic 
publice de alimentare cu apä §i de canalizare atribuite Concesionarului. 

,,Coucedent" desemneazA Impreuna Localitatile semnatare a prezentului Contract de concesiune. 

,,Concesionar" Inseamna SC APA SERV TROTUS SRL, desemnata de Concedent prin prezentul Contract de 
Concesiune sä flirnizeze serviciile publice locale de alimentare cu apA i de canalizare in temeiul legisIaei aplicabile; 

,,Concesiune" Inseamna: 
• dreptul exclusiv de a exploata, Intrene 5i administra bunurile concesionate, precum 5i investitiile 

privind reabilitarea bunurilor existente i cu extinderea Ariei Concesiunii. Bunurile ramân In proprietatea 
autoritA;ilor administratiei publice locale i dupa Incetarea Contractului de Concesiune sunt returnate 
respectivului proprietar; 

Si 
• dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de alimentare cu apa 5i de canalizare in cadrul 

Ariei de Competenla Teritoriala a Concedentului. 

,,Contractul de Concesiune" Inseamnä prezentul Contract de Concesiune compus din preambul, DispoziiiIe Generale 
i anexele sale : Dispozitiile Speciale; Caietul de Sarcini); Inventarul bunurilor proprietate publica i privatà, aferente 

Serviciilor Concesionate 5i care sunt transmise spre folosinta Concesionarului pe durata contractului; Procesul-verbal de 
predare-preluare a bunurilor necesare realizarii Serviciilor Concesionate; Regulamentele Serviciilor i nile anexe. 
Atunci cand sensul frazei o cere, In special in cazut referin;elon care se fac Is articole, termenul ,,prezentul Contract" nu 
poate desemna deck prezentul Contract de Concesiune. 

,,Data Iuträrli In Vigoare" Inseamna data preväzutA In art. 52. 

,,Dispozitiile Speciale" Inseamna documentele numite astfel 5i care sunt anexate La Contractul de Concesiune. 
DispoziUile Speciale se compun din trei pAfli distincte: ,,Dispoziile Speciale - Partea ComunA", ,,DispoziUile Speciale 
- Partea de ApA", ,,Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare", inclusiv anexele la acestea. 

,,Drumuri PuMice" inseamnA druniurile na;ionale, judeene, municipale §i comunale. 

,,Drumuri Private" inseanma drumuri aparinand unor persoane fizice sau juridice de drept pnivat. 

,,Durata de Viala Tebnica" Inseamna durata de viatä  In  conditii de utilizare normala a fiecarui bun. Pentru Bunurile de 
Retur, aceasta este specificata pe categorii de bunuri In anexa 3 a Dispoziçiilor Speciale - Partea de Apà i in anexa 3 a 
DispoziiIor Speciale -.- Partea de Canalizare. 

,,Fwnizarea Serviciilor Concesionate": Inseamna exercitarea tuturor drepturilor i indeplinirea tuturor ohligatiilor 
Concesionarului itascute din prezentul Contract de Concesiune pentru a asiguna continuitatea serviclilor delegate pe 
baze exclusive. 

,,LnstalaW Interioare de ApA Potabila" inseanma totalitatea instaLatiilor afiate in proprietatea sau in administranea 
utiLizatorului, amplasate dupa apometrul/contorul de branament, In sensul de curgere a apei, sau, daca branamentul nu 
este contorizat, dupa punctul de delimitare dintre reteaua  publica §i instalaa intenioara de utilizare a apei, 5i care 
asigurä transportul apei potabile preluate din reteaua  public Is punctele de consum§i/sau la instalatiile de utilizare. 



„Instalatii Interinare de Canalizare” inseamnà totalitatea instalatiilor aflate In proprietatea sau In administrarea 
utilizatorului, care asigurã preluarea i transportul apei uzate de La instaIai1e de utilizare a apei pãnA la caminul de 
racord din reteaua  pubticä 

,,Lucräri de Extindere sau Consolidare" inseamnä lucrarile definite in art. 8 din Dispoziii1e Speciale - Partea 
comunä. 

,,Lucräri de inlocuire" InseanmA lucrarile definite In art. 7 din Dispoziii1e Speciale - Partea comunA. 

,,Lucräri Majore de tutretinere" InseamnA lucrarile definite In art. 6.3 din Dispozitiile Speciale - Partea comunA. 

,,Lucrári Planificate de Intrelinere" Inseamna lucrarile definite In art. 6.2 din Dispozipile Speciale - Partea comunA. 

,,Perimetrul de Colectare a Apei Uzate" inseamná limita retelei /re;elelor publice de canalizare a(le) fiecArei Zone 
Urbane i, prin extrapolare, toate suprafeele incluse In aceastA limita a retelei fretelelor conform art. 4 din Dispozipile 
Speciale - Partea de Canalizare. Acesta se va Intinde pe eel pulin  100 metri In once direce, masurfli de In orice punct 

at retelei  publice de canalizare. 

,,Ferimetrul de Distribujie a Apei" inseamnà limita retelei / re;elelor publice de alimentare cu apA potabilA a(le) 
fiecarel Zone Urbane 5i, prin extrapolate, toate suprafetele incluse in aceastä limita a retelei  /retelelor conform art. 4 din 

Dispoziiile Speciale - Partea de Apã. Acesta se va intinde pe eel putin 100 metri in 011CC direclie, mäsur4i de La orice 

punct at retelei  publice de alimentare cu apã potabila. 

,,Perioada de Tranzi;ie" inseamnä o perioada de timp In cursul cäreia Pa4ile sprijinA organizarea Concesionarului; mai 
ales, Concesionarul trebuie sa Intreprinda acuni prionitare In scopul de a repara i Imbunatati tehnic echipanientele i 
lucrarile pe care le considera necesare In vedenea ftirnizArii corecte a Serviciilor Concesionate, astfel cum sunt definite 
In art. 22.1 de mai jos. 

,,Propor(ionalltatea" inseanmA repartizarea sumelor pe care le datoreazä Partile contractante una celeilalte in temeiul 
prezentului Contract de Concesiune in thnctie de numarul de beneficiari fmali ai Serviciilor Concesionate. 

,,Provizionul pentru Uzura MoralA" : Provizionul pentru Uzura Moralä se ap!icä oricânzi Bun de Retur, care poate Li 
relnnoit sau nu, finantat de Concesionar i definit In art. 43.2 de mai jos. 

,,Punctul de Delimitare a Instalatillor de Alimentare cu Apä dintre Concesionar i tJtilizator" - locul in care 
instalatii!e aflate In propnietatea sau in administrarea utilizatorului se racordeaza la instalaile aflate In proprietatea sau 
in administrarea Concesionarului furnizor de servicii. Delimitarea dintre instalapile interioare de canalizare fl reeaua 
publicà de canalizare se face prin caminul de racord, care este prima componentä a retelei publice, In sensul de curgere 
a apei uzate 

,,Racord" inseaml15 partea din reteaua  publicä de canalizare care asigurä legatura dintre utilizator §i canalizarea 
publicã. Racordul de la cãmin spre reea, inclusiv caminul de racord, aparne retelei  publice de canalizare indiferent de 
modul de finanare a realizarii acestuia. 

,,Dezvoltarea Regionalä" inseamnA implementarea unui model institutional La nivel regional, adecvat pentru a grupa 
serviciile de alimentare cu apa §i de canalizare legate de Mile de Dezvoltare In cadrul unui operator courant. 

,,Reteaua Publicä de Alimentare cu Apä sau de Canalizare" - partea din sistemul public de alimentare Cu apA, 
respectiv din sistemul de canalizare, alcatuita din reteaua  de conducte, armàtuni §i construci anexe care asigurA 
distnibutia apei, respectiv preluarea, evacuarea i transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai multi utilizatori 
independenp, respectiv de In doua sau mai multe persoane fizice care Locuiesc In case individuale ori de la doua sau mai 
multe persoane juridice care administreaza câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege. 

,,Serviciile" inseamnA servicii!e de alimentare cu apä i de canalizare a cror gestiune este IncredintatA Concesionarului 
de cAtre Concedent, definite In art. 5.1 §i 5.2 de mai jos. 

"Suma in caz de Incetare Inainte de Termen" Inseamna suma care trebuie platita de catre Concedent sau de orice 
Localitata seznnatarä in cazurile preväzute de art. 65, care unneaza sá fie determinata de un auditor independent. 
Aceastä suinä va acoperi eel puin investitiile legate de BunuriLe Publice finantate de Concesionar, altele decât cele 
linantate din fonduri publice pose direct la dispozi;ia Concesionarului, care on sunt integral amortizate la data Incetarii 
prezentului Contract inainte de termen sau la data retragenii onicareia dintre LocalitatiLe semnatare (In acest caz, legate 
de Bunurile Publice care apartin Localitatii respective). 



„tltillzator”: inseamna once persoana fizica sau jundicA, propnetarä SU Cu imputermcire data de proprietarul unui 
imobil, avand branament propriu de apA i/sau racord de canalizare, §i care beneficiazä, pe baza de contract, de 
serviclile Concesionarului. 

,,Zona Urbana" Inseamna teritoriul zonelor populate rncluse In Aria de CompetenA Teritoriala a Concedentului §i 
defmit in art. 4 a! Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna. 

Articolul 2 - Valoarea preambulului $1 a anexelor 

I - Preambulul de mai sus i anexele mentionate  In lista din art. 76 de mai jos fac parte integrantâ din prezentul 
Contract de Concesiune. Anexele In prezentul Contract de Concesiune au aceeai valoare contractuala Intre Pall ca 
Dispoziiile Generale. Impreuna constituie Documentele Concesiunii. 

Anexele Ii vor produce efectele de la Data IntrArii In Vigoare sau, daca la data respectiva flu sunt definitivate sau 
complete, de Is data senmärii br. 

2 - Pentru a facilita aplicanea 4i interpretarea prezentului Contract de Concesiune 4i a anexelor sale, ordinea de 
preferinta a documentelor contractuale se stabile$e astfel: 

- Confractul de Concesiune - Dispozii Generale 
- Dispoziile Speciale - Partea Comuna §i fiecare dintre Dispozijiile Speciale - Partea de ApA, respectiv de 

Canalizare 

Prin urmare, In situa(ia apaniei unor probleme de interpretare sau aplicare a oricarela dintre prevederile acestor 
documente, izvorâtA dintr-o contradice In fonnulare, aparentA sau de fond, Intre articole din documente diferite, atàta 
timp cat acele articole au ace1ai object, se va tine cont de ordinea de preferinta mai sus mentionatá  i pärile trebuie sà 
se conlormeze prevederilor acelui document faA de prevederile documentelor inferioare. 

Articolul 3 - Scopul, principii generate Si objective ale prezentului Contract de Concesiune 

1. Scopul prezentului Contract de Concesiune este de a defini termenii i condiiile delegarii gestiunii Servicillor 
Concesionate In Aria Concesiunli de catre Concedent Concesionarului. 

2. Palile se angajeaza sa splice prezentul Contract de Concesiune, in masura in care este fiecare implicata, respectãnd 
echilibrul economico-financiar at furnizarii Serviciilor Concesionate 4i principiile de baza ale continuitapi i 
adaptabilitAtii Serviciilor Concesionate, precum i al ega1itAii de tratament a Utilizatorilor. 

3. In schimbul dreptului de a Incasa integral veniturile obtinute din flirnizarea Serviciilor Concesionate fl In unna 
acestora, Concesionarul trebuie, pe Intreaga durata a prezentului Contract de Concesiune, sä acopere cererea de 
servicii de alimentare cu apA potabila fl de canalizare a populatiei din Aria Concesiunii i sA flirnizeze serviciile la 
o calitate care sa corespunda obligaiiIor stabilite prin prezentul Contract de Concesiune. 

4. Concedentul Ii va acorda Concesionarului dreptul de acces nelimitat, oricãnd, La toate terenunile din interiorul Ariei 
de CompetentA Teritoriala a Concedentului In subsolul carom sau pe suprafaa cärora sunt situate instalatii de 
produc(ie, transport sau distribue de apA potabila i de colectare, transport sau tratare a apei uzate, inclusiv toate 
terenurile Invecinate i drepturile de trecere asociate instaIailor §i necesare in vederea gestionarii i fhrnizarii 
Servicii!or Concesionate, astfel cum sunt definite In art. 4 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna. 

5. Autorita;i!e administratiei publice locale, parte in acest Contract, pastreaza prerogativele privind adoptarea 
politicilor i a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sisternelor publice de 
alimentare cu apä i de canalizare concesionate prin acest Contract, precum i dreptul de a urmari, controla i 
supraveghea: 

a. modul de respectare 4i de indeplinire a ob!igaiilor contractuale asumate de catre Concesionar; 
b. calitatea §i eficien(a serviciilor publice de alimentare cu apA §i de canalizare fumizate la nivelul 

indicatonilor de performazflA stabilili In prezentul Contract de Concesiune; 
c. modul de administrare, exploatare, conservare i mentinere  In flinctiune, dezvoltare silsau modernizare a 

sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbanA incrediiflata prin Contractul de Concesiune; 
d. modul de formare §i stabilire a tarifelor pentni serviciile publice de alimentare cu apA i de canalizare. 

6. Concedentul §i Concesionarul convin asupra faptu!ui cA urmatoarele elemente constituie obiective esentiale  i 
comune: 

a) Imbunatatirea conditiibor de viata ale cetatenilor; 
b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltarii economice §i in scopul atnagerii investitiilor 

profitabile penfru comunitatile locale; 
c) dezvoltarea durabila a serviciilor publice de alimentare cu apA i de canalizare; 



d) protectia mediului; 
e) asigurarea contorizrii eonsumului de apA pentru flecare consumator cu care se Incheie contracte de furnizare; 

f) mentinerea In stare perfect fiznconalà i Imbunatatirea sistemului public de alimentare cu apA §i de canalizare 

concesionat; 
g) ImbunatAfrea serviciilor publice de alimentare cu apA i de canalizare; 
h) mentinerea unor  preturi  i tarife cat mai scäzute pentru apA i canalizare, conform standardelor serviciior publice 

de alimentare CU apä i de canalizare; 
I) echilibrul financiar al Concesiunii, cu respectarea preurilor 5i tarifelor 
j) creterea progresivâ a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apA i de canalizare ping la 

atingcrea limitcior intregii Arii a Concesiunii; 
k) calitatea buná a Sen'iciilor Concesionate i gestiunea administrativa i comerciala eficienta; 
I) mentinerea  calitatii telinice 5i Intre%inerea in buna stare a echipamentelor i Iucrâritor cuprinse In Serviciile 

Concesionate; 

7. Obiectivul pe termen media fl lung al prezentului Contract de Concesiune este, de asemenea, Dezvoltarea 
Regionalá. 

Articolul 4 - Obiectul Contractului 

1. Obiectul contractutui II constituie concesiunea exelusiva a serviciilor publice de alimentare cu apa i de canalizare, 
precum §i exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apá fl de canalizare necesare pentru realizarea acestora, 
pe Intreg teritoriul definit de Aria Concesiunii, pe durata preväzutà la art. 53 de mai jos. 

2. Concesionarul Ii asumA raspunderea furnizarii Servicillor Concesionate, sub controlul Concedentului, In condiile 
i termenii Contractului de Concesiune i in conformitate cu normele legate i reglementare aplicabile. 

3. - Dispoziiile Speciale - Partea ComunA stabile$e regulile privind principile generate ale furnizrii Serviciilor 
Concesionate, modul de realizare a Lucrarilor, preurile i tarifele, obiectivele de cahtate ale Serviciilor 
Concesionate §i re1aiiIe cu Utilizatorii. 

4. - Dispoziçiile Speciale - Partea de Apa §i Dispozitiile Speciale - Partea de Canalizare stabilese Indeosebi termenii i 
condi;iile fiirnizarii fiecárui Serviciu Concesionat, defmitia Perimetrelor Concesionate, modul de fitrnizare a 
Serviciilor Concesionate, preturile, tarifele i calitatea serviciilor flirnizate Utilizatorilor. 

Articolul 5 - Serviciile Concesionate 

1. Scrvicii concesionate In exciusivitate: 

Concesionarul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apä 4i de canalizare pe Aria de 
Competenla Teritoriala a Concedentului. Serviciile Concesionate In exciusivitate cuprind: 

- Produc4ia, transportul i alimentarea Cu apä potabila 
- Colectarea, transportul i tratarea apelor uzate In Aria Concesiunii 

2. Alte Servicli Furnizate de Concesionar: 

Cu autorizarea prealabila 5i speciata a Concedentului, Concesionarul poate furniza servicii publice, altele decât 
Serviciile Concesionate. 

In acest caz, Concesionarul trebuie sa linA contabilitate analitica, care sA permitA existenla unor sisteme separate fl 
specifice de contabilitate pentru activitatile ce nu fac obiectul prezentului Contract. Concesionarul flu va fobosi bunurile 
care stint gestionate in cadrul Contractului de Concesiune ca garanie pentru angajamentele financiare pentru activitap 
nereglementate. 

Articolul 6 - Aria Concesiunii 

1. Aria Concesiunii 
Aria Concesiunii delimiteaza Intregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile Concesionate in cadrul Ariei de 
CompetenA Teritoriala a Concedentului. Acesta este compusä din Zonele Urbane specificate In art. 4 din Dispoziile 
Speciale - Partea ComunA. 

Lista Zonelor Urbane, care constituie Aria Concesiunii este definitiva, indiferent de evolutia demografica din cadrul 
acestor zone. 



Paflile convin expres cá prin prezentul Contract Concesionarului Ii revine responsabilitatea pentru gestiunea serviciilor 
publice de alimentare en apä 4i de canalizare exclusiv In teritoriile din Aria Concesiunii. 

2. Redefmirea Ariei Concesiunii 
Aria Concesiunii poate fi extinsA printr-un act aditional Incheiat de pari, in cazurile urmätoare: 

a) in cazul extinderii teritoriului Concedentului, 
b) In cazul creárii/adaugArii de noi Zone Urbane de câtre Concedent sau 
c) in cazul In care noi LocalitAU semneazä Contractul de Concesiune. 

in ceea ce privete orice modificare a Ariei Concesiunii atunci cand modificarile planificate flu sunt justificate de 
amplasarea relelelor  existente, activitatea br economica sau densitatea popubapei, Párlilc  vor aplica prevederile art. 63 
din prezentul Contract de Concesiune. 

3. Perimetrele de DistribuØe a Apei i de Colectare a Apei Uzate 

Perinietrul de Distribulie a Apei este definit in art. 4 din Dispoziile Speciale - Partea de Apä, jar Perimetrul de 
Colectare a Apei Uzate este defmit In art. 4 din Dispoziile Speciale - Partea de Canalizare. 

Dupa fmalizarea unor noi lucräri de produce sau transport de cAtre Concesionar, pentru a include zona din jurul acestor 
lucrari Perimetnil de Distribue a Apei/ de Colectare a Apei Uzate pot fi extinse in mod corespunzAtor dupa cum 
considera pa4iIe. Redefinirea periodica a Periniefrelor de Distributie a Apei i de Colectare a Apei Uzate nu modific 
nici natura Arici Concesiunii, nici obliga(iile Concesionarului, in special in ceea cc privete lndicatorii de Performanta 
ai Serviciilor. 

CAPITOLUL H - BUNURILE CONCESIUNH 

Articolul 7— Bunurile de Retur 

1. Bunurile de Retur 

Bunurile de Retur constau in bunurile Concedentului aferente §i necesare furnizarii Serviciilor, existente i puse la 
dispozitia Concesionarul conform Contractului de Concesiune sau care vor fi constniite, care vor Li puse Is dispoziia 
Concesionarului pe intreaga durata a prezentului Contract de Concesiune. 

Bunurile de Retur includ: 
1) Bunuri Publice fl/sau private puse la dispozia Concesionarului de cAtre Concedent Is Data IntrArii In Vigoare sau 
ulterior acestei date; 
2) Bunuri noi, pane a sistemelor de apã §i canalizare 5i care an o naturä substantial similara Bunurilor Publice, create i 
finantate de cAtre Concesionar; 
3) Daca este cazul, bunuri incorporate in domeniul public, finanjate de cätre Concedent sau de terti i puse a dispoziçia 
Concesionarului de cAtre Concedent, ulterior Datei IntrArii in Vigoare, in conditiile definite in art. 8.4 de niai • jos. 

2. Identificarea Bunurior de Retur 

Bunurile de Retur sunt identificate mai jos. Ele includ Bunurile din Aria Concesiunii, fie cä existä La Data Intrarii in 
Vigoare, lie cä urmeaza a Ii create sau Incorporate Is o data ulterioath In domeniul public. 

I) Terenurile puse Is dispozitia Concesionarului sau cumpärate de Concesionar sunt compuse din: 

a) terenuri aflate In proprietatea Concedentului, care apartin  domeniului public i pe care se aflà constructiile  i 
instalapile/retelele aferente servicliulor publice de alinientare cu apä potabila 5i de canalizare. 
b) prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea echipanientelor i lucrarilor. 

2) Instalapile 5i constructiile  puse Is dispozia Concesionarului sau realizate §i fmantate  de Concesionar sunt compuse 
din: 
a) pentru produc;ia §i distributia de apA potabila: puuri, conducte de transport, statii de tratare, rezervoare, statii de 
pompare i sisteme de distributie, contoare, precum i toate celelalte echipamente i instal4ii asociate; 
b) pentru colectarea i tratarea apei uzate: sisteme de colectare, statii de pompare, statii de epurare, instalatii de 
evacuate, contoare, precum i toate celelalte echipamente si instalatii asociate; 



3) Constructiile publice folosite ca ateliore, laboratoare, birouri, depozite sau Iocuir4e do serviciu, care fac parte din 
Serviciile Concesionate sau sunt construite pe domeniul public afectat Serviciilor Concesionate, dacä este cazul, sunt de 
asemenea puse la dispozitia Concesionarului. 

Articolul 8— Sistemul Bunurior de Retur 

1. flrIe convin expres cA Bunurile de Retur sunt puse la dispoziUa Concesionarului exclusiv pentru funüzarea 
Serviciilor proväzute In prezentul Contract de Concesiune. 

2. Bunurile de Retur an unnAtorul reginijuridic special: 

a) Bunurile de Retur, care exista la Data Intrarii In Vigoare sau vor 11 construito sau incorporate domethului public do 
catre Concedent, constituie in prezent §i vor constitui Intregul patrimoniu al Concedentului afectat Serviciilor 
Concesionate. Concesionarul recunoaste cA acestea sunt i vor rämâne in proprietatea Concedentului. 
b) Bunurile do Retur realizate de Concesionar sunt de la inceput proprietatea Concedentului. 
c) La incetarea prezentului Contract de Concesiune indiferent de motiv, Bunurile de Retur sunt Inapoiate 
Concedentulul, in condijiile prevAzute in art. 57 do mai jos. 
d) Bunurilor de Retur It se aplica procedurile contabile specifice preväzute In art. 44 de mai jos. 
e) Durata do viata  contabilá a Bunurilor do Retur este aceeai cu Durata de Viata Tehnica In mflsura posibilului, In 
functie de modalitatea de amortizare. In Perioada de Tranzipe durata de viata contabila va fi cea stabilita la Data Intrarii 
In Vigoare i va ft ajustatA in decurs do un an do La Data Intrarii in Vigoare, dupa cum este stabilit in Anexa 3 a 
Dispoziiilor Speciale - Partea de ApA §i a Dispoziiilor Speciale - Partea de Canalizare. 
3. Concesionarul declarA cA are suficiente cunosinte  despre Bunurile do Retur, care exista la 18 luni de la Data Intrarii 
In vigoare. 

In consecitflA 

a) cu rezervele meiflionate In art. 22.3 de mai jos, renutflA In mod irevocabil sa so prevaleze de once condipe, 
caracteristica ori situatie a Bunurilor de Retur in scopul de a so elibera de obligapile ce-i incumba in temeiul prezentului 
Contract do Concesiune, 
b) se angajeazA sA ii asume raspunderea pentru ele In conditia in care so afla la 18 luni de Is Data Intrarii In Vigoare 
c) cu toate acestea, Concesionarul beneficiaza integral de garaniiIe producatorului privind echipamentele i 1ucrriLe. 

4. Dupa Data Intrarii in Vigoare, echipamentele i construciiIe ce apaqin Concedentului sau tertilor  §i care folosesc 
Serviciilor Concesionate nu pot Ii puse la dispozi;ia Concesionarului decât printr-un act aditional la prezentul Contract 
de Concesiune. In once caz, acele bunuri vor fi mai intâi trecute In domeniul public al Concedentului. 

Articolul 9 - Bunuri de Retur care pot fi remnnoite 

1. In funcpe de natura br sau Durata br de ViaA Tehnica, Bunurile de Retur se Impart In bunuri care pot reinnoite fl 
bunuri care nu pot ii reinnoite. 

2. Bunurile de Retur ce pot fi reinnoite sunt bunuri a caror Durata de Viata Tehnica, dupa cum este stabiita In Registnl 
Mijloacelor Fixe, expira inainte de termenul normal de expirare stabilit in art. 53.1 de mai jos. Bunurile do Retur care 
pot fi reinnoite trebuie sa fib inbocuite de Concesionar cob pi4in o data In cursul prezentului Contract de Concesiune. 

3. Bunurile de Retur, care nu pot fi reinnoite de cAtre Concesionar, sunt celelalte Bunuri do Retur care, fib prin natura 
br, fie din cauza Duratei do Viata Tehnica, nu pot fi reinnoite Inainte de data normalA do oxpirare a Duratei prezentului 
Contract de Concesiune. 

Articolul 10— Inventarul Bunurior de Retur 

I. 0 lista scurtã CU Bunurile de Retur Is Data Intrarii in Vigoare este inclusa in anexa 2 a Dispozitiibor Speciale —Partea 
Cornuna. 0 list detaliata a Bunurilor do Retur ce pot Li reinnoite §i a celor ce nu pot fi reinnoite este iaclusa In 
Registrul Mijloacelor Fixe definit in art. 32 din Dispozitiibe Speciale - Partea Comuna. 

2. in curs do 18 luni do Is Data IntrArii In Vigoare, Concedentul i Concesionarul vor elabora ImpreunA o lista detaliata 
care sa doscrie Bunurile do Retur convonito do p4i. Inventarul Bunurilor do Retur trebuie sA cuprinda eel pun 
urmätoarelo informatii pentru flocare bun: numär do inventar, denumirea, amplasarea geografica, daca pot fl reinnoite 
sau nu, data achiziponarii, costub do achizi;io, condi;ia tohnica, amortizarea, valoarea contabila neth, valoarea do 
Inbocuiro. 

Ulterior inventarierii i acordului pA4ilor, valoarea contabila neta a fiecarui bun este Inregistrata In contabilitatea 
Concosionarului eel mai târziu In termen do 30 do zile, dar an mai mult de 18 luni de In Data Intrarii In Vigoare. 



Valoarea contabila netA poate fi modificata datorita uzurii morale sau a capacitaçii de t'unclionare slabe, pun acordul 
pa4ilor sau, In absenta acestuia, prin expertizA. 

3. In timpul inventarierii, Bunurile de Retur ce pot Ii reInnoite, care flu an fost reinnoite inainte de Data Intrarii in 
Vigoare, conform datelor din Registrul Mijloacelor Fixe, fac obiectul unei hotArari: fie de casare, fie de efectuare de 
lucrari de reabilitare sau Imbunatalire, aa cum se prevede In art. 22.2 de mai jos, fie de men;inere a br In exploatare 
dupa expirarea Duratei Tehnice de ViatA. 

4. Un raport asupra inventarului Bunurilor de Remit indicA modificàribe ce trebuie operate In Registrul Mijloacelor Fixe. 
Raportul asupra inventarubui Bunurilor de Retur constituie anexä la prezentul Contract de Concesiune. 

5. Inventarul Bunurilor de Retur este folosit pentru a tine la zi Registrul Mijloacelor Fix; in care Durata de Viata 
TehnicA a fiecanji Bun de Retur trebuie armonizata cu termenele stabilite in anexa 3 a Dispozitiilor Speciale - Partea de 
Apä fl a Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare. 

6. Registrul Mijloacelor Fixe trebuie sa fie pus in permanen;A la dispozia Concedentului, in format electronic. 

7. In eel mult 6 luni de La stabilirea listei prevAzute la punctul 2 de mai sus, concedent ii va inregistra Bunurile sale de 
Retur conform prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului 5i a publicitätii  imobiliare i va fttrniza Concesionarului dovezile 
privind aceastA Inregistrare. Concesionarul ii va inregistra i el in mod corespunzAtor drepturile sale de concesiune. 

8. Predarea se va face pe baza de proces verbal de predate - primire 

Articotul 11 - Grinituirea 

1. Din proprie initiativa sau din iniativa Concedentului, In plus fatA  de obligaa inventarierii Bunurilor de Retur, 
Concesionarul se angajeazA sa marcheze hotarele tuturor bunurilor corespunzAtoare existente care sunt inregistrate In 
Inventarul anexat prezentului Contract de Concesiune, pe cheltuiala 5i sub controlul Concedentului. Aceste bunuri 
includ terenuri, lucrAri aferente proceselor de producfr i, acolo unde este cazul, lucrari semnificative de transport 5i 
distributie. AceastA graniuire se face cu acordul proprietarilor Invecinap. Un raport va fi elaborat 4i predat 
Concedentului. 

2. Concesionarul se angajeazA sA elaboreze un plan ale fiecaror hotare marcate pe cheltuiala sa 4i sub controlul 
Concedentului, o copie a acestui plan find transmisA Concedentului. 

3. In cazul In care apar modificari privind acele terenuri, Concesionarul se angajeaz5 sä Ic grAniuiascA din nou i sä 
elaboreze noi planuri pe cheltuiala sa, sub controlul Concedentului. 

4. Dc fiecare data când este necesar, Concedentul II sprijina pe Concesionar, in special in ceea ce privete comunicarea 
planurilor hotarelor marcate, in relatia cu serviciile sale administrative i, obligatorlu, in cazul litigiilor având ca object 
dreptul de proprietate asupra bunurilor. 

5. In ceea ce privqte aplicarea prevederilor prezentului articol, pArlile vor colabora ori de câte ori va fi nevoie, astfel 
Incât Concesionarul sa poatA depune diligen;ele necesare In vederea identificarii §i proteqiei juridice a domeniului 
public, cu cheltuieli care sä nu afecteze echilibrul economico-fmanciar al Serviciilor Concesionate. 

Articolul 12 - Bunuri de Preluare 

1. Definiia Bunurilor de Preluare 

Mijloacele fixe, bunurile imobile §i mobile cumpArate sau construite de Concesionar având ca unic scop flirnizarea 
Serviciibor Concesionate, cu excepia celor menonate in art. 7.1.2 dc mai sus, stint Bununi de Preluare, in sensul 
prezentului Contract de Concesiune. 

La expirarea prezentului Contract de Concesiune, Bunurile de Preluare pot fi preluate de Concedent, dar numai din 
proprie iniativA a acestuia, in schimbul indemnizarii Concesionarului in condiile prevAzute de art. 58 de mai jos, iar 
Concesionarul se angajeazA sa returneze Concedentului Bunurile de Preluare in schiinbul indemnizatiei Ia cererea scrisã 
a Concedentului. 

In situatia rezilierii prezentului Contract de Concesiune din culpa Concedentului, acesta va fi obligat sa preia Bunurile 
de Preluare In schimbul unei indemnizapi acordate Concesionarului. 

2. Identificarea Bunurilor de Preluare 
Bunurile de Preluare aunt In principal, ThrA a se limita la acestea, compose din vehicule §i maini specializate, unelte, 
stocuri, aparaturA 5i progratne informatice specializate, fiiere i bare de date, precum i, daca este cazul, clAdiri folosite 



ca ateliere, birouri, laboratoare, depozite sau locuin4e de serviciu ale Concesionarului, construite pe terenurile 
Concesionarului i altele decãt cele identificate ca fluid Bunuri de Retur in art. 7.2 de mai sus. 

Articolul 13 - Inventarul Bunurilor de Preluare 

I. In decurs de 6 (ase) pãna la 12 (douasprezece) luni de La Data Intrarii In Vigoare, Concesionarul va intocmi nfl 

inventar cc descrie Bunurile de Preluare existente, evaluate la valoarea br contabila netä. 

2. Inventarul Bunurilor de Preluare este pus In permanenA la dispozi;ia Concedentului, in format electronic. 

Articolul 14— Bunurile propril 

1. Defmiia Bunurilor Proprii 

Celelalte Bunuri, altele decât cele prevAzute In articolele 7 §i 12 de mai sus i care aparlin  Concesionarului, constituie 
Bunurile sale Proprii. Ele ramân in proprietatea sa la data expirarii Contractului de Concesiune, cu excepa cazului In 

care partile convin altfel. 

2. Identificarea Bunurilor Proprii 

Bunurile Proprii sunt in principal, fàra a se limita la acestea, compuse din anuinite cladiri folosite ca birouri sau 
locuinje, de care, datorita amplasaril sau situatiei br, nu este nevoie in mod esential  sà rAmâna ca o parte integranta a 
Iiirnizarii Serviciitor Concesionate la incetarea Contractului de Concesiune i, daca este cazul, din vehicule Cu motor 

ne-specializate, echipament i mobilä de birou i programe informatice ne-specializate. 

Articolul 15— Sistemul Bunurilor de Preluare si a Bunurilor Propril 

1. Bunurile de Preluare i Bunurile Proprii aunt i rámãn In proprietatea Concesionarului 

2. Concesionarul flu poate instraina Bunurile de Preluare 5i flu be poate ipoteca fära aprobarea expresä prealabila a 

Concedentului. 

3. Concesionarul poate cumpära sau instraina oricând Bunurile sale Proprii, Insã doar daca acest lucru nu are un efect 
negativ asupra furnizarii corespunzàtoare a Serviciilor Concesionate. 

4. Concesionarul poate fobosi Bunurile sale Proprii 5i, cu condipa autorizarii de partea Concedentului, conform art. 
58. 1, anumite Bunuri de Preluare, In vederea flurnizArli alter servicii decãt Serviciile Concesionate. 

CAPITOL UL III-  PAR TILE CONTRA CTANTE 

Sectiunea 1 - Drepturile Si Oblizatiile Concedentului 

Articolul 16— Drepturile Concedentului 

16.1. Concedentul are urmatoarele drepturi: 
1. sä stabileascA programele de reabilitare, extindere 5i modernizare a dotarilor existente; 
2. sA aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea fl modernizarea dotAribor publice aferente 

serviciilor publice de alimentare cu apA i de canalizare; 
3. sä coordoneze proiectarea i exect4ia lucrarilor tehnico-edibitare, de investitii, in scopub realizarii acestora Intr-o 

conceptie unitarä, corelata cu programele de dezvoltare economico-socialà a localitatibor i de amenajare a 
teritoriului, de urbanism §i de mediu; 

4. sä reabizeze investipi de interes comun In domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de 
alimentare cu apA 5i de canalizare pS asociere intercomunalA; 

5. sä finanteze  realizarea de lucrri necesare serviciilor publice de alimentare cu apa §i de canalizare; 
6. sä contracteze i sa garanteze In conditiile Iegii Imprumuturi pentru finantarea programelor de investitii din 

infrastructura aferenta serviciilor publice de alimentare cu apä §i de canalizare; 
7. sâ inspecteze bunurite, activitatile i serviciile publice concesionate, sã veriflee stadiul de realizare a investi;iilor, 

precum i modul in care este satisfcut interesul public, sA verifice respectarea ob1igaibor asumate prin Contract, 
cu notificarea prealabila a Concesionarului 5i in condiliile preväzute in caietul de sarcini 5i In regulamentul de 
organizare §i flhnc;ionare a serviciilor publice de alimentare cu apa i de canalizare; 

8. sà ii manifeste intentia  de a dobândi Bunurile de Preluare 5i de a solicita concesionarubui Incheierea contractului 
de vanzare-cumparare cu privire La aceste bunuri; 



9. sA modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune din motive exceptionale  legate de 
interesul naponal sau local; 

10. sa aprobe structura i ajustArile de tarife propuse de cátre Concesionar, In conformitate cu prevederile legale In 
vigoare; 

11. sA rezilieze Contractul in cazul in care Concesionarul on îi respectà obligaiile asumate pun prezentul Contract de 
Concesiune. 

Articolul 17— Obli2atiile Concedentului 

Obligaile Concedentului sunt: 
1. sa elaboreze i sA aprobe nonnele locale i regulamentul de organizare i functionare  a serviclilor publice de 

alimentare cu apä i de canalizare pe baza normelor-cadru, in conformitate cu legistalia in vigoare: 
2. sA aprobe tarifele pentru sen'iciile publice de alimentare cu apa §i de canalizare, 
3. sA verifice periodic urmatoarele: 

a) servidile publice de alimentare cu apa 5i de canalizare furnizate i nivelul de calitate al acestora; 
b) Indeplinirea indicatorilor de performanta  i aplicarea penalitailor pentru nelndephnirea acestora; 
c) mentinerea  echilibrului contractual stabiit prin regulamentul de organizare i func;ionare a serviciilor 

publice de alimentare cu apA i de canalizare; 
d) asigurarea unor relatii echidistante i echilibrate intre Concesionar §i Utilizatori; 
e) clauzele de administrare, intrepnere 5i predare a Bunurilor Publice, planul social de limitare a 

efectelor negative ale concedierilor; 
independents manageriala a Concesionarului fall  de orice ingerine ale autoritAplor §i instituiilor 
publice; 

4. sã predea Concesionarului la Data Intrarii in Vigoare a prezentului Contract toate bunurile, instalapile, 
echipamentele §i dotArile aferente Intregii activita, cu inventarul existent, libere de once sarcini, pe baza de 
proces-verbal de predare-preluare; 

5. sA notifice pärilor interesate informatii referitoare la Incheicrea prezentului Contract; 
6. sA faciliteze Concesionarului autorizarea Iucdrilor i investitiilor pe domeniul public i privat, in conformitate cu 

reglementarile legale In vigoare; 
7. sä-5i asume pe perioada derulArii Contractului toate responsabilitaile i obligajiile ce decurg din calitatea sa de 

proprietar, cu excepa celor transferate In mod explicit in sarcina Concesionarului prin Contractul de Concesiune: 
8. sA is toate masurile pentru Inlocuirea bunurilor scoase din uz, in aa fel incât capacitatea de a realiza serviciile 

publice de alimentare cu apä §i de canalizare sa rAmâna ccl puin constantä pe toatâ durata concesiunii; 
9. sA nu-i mibure pe Concesionar In exerciuI drepturilor rezultate din prezentul Contract de Concesiune; 
10. sa nu modifice In mod unilateral Contractul de Concesiune in afara de cazurile preväzute expres de lege; 
11. sä notifice Concesionarului aparia oricaror Imprejurari de natura sä aduca atingere drepturilor Concesionarului. 

Sectiunea 2— Obligatille Concesionarului 

Articolul 18 —Principlile de bazä ale Serviclilor Concesionate 

in conformitate cu principiile operationale  generale definite In art. 1, 2 i 3 din Dispozi;iile Speciale - Partea Conning i 
cu respectarea echilibrului economico-fmanciar al Serviciilor Concesionate, Concesionarul trebuie In general: 
a) sä flirnizeze Utilizatorilor in mod permanent, continuu i constant Serviciile Concesionate de alimentare cu apã 
potabila §i de canalizare; 
b) sA adapteze Serviciile Concesionate la noile cerine ale Utilizatorilor, de fiecare data cãnd este necesar i in ternienc 
de timp rezonabile din punct de vedere tehnic; 
c) sä trateze Utilizatorii In mod echitabil, sa on ofere in mod preferenlial  accesul la Serviciile Concesionate i sä Ic 
flirnizeze Serviciile conform Contractului. 

i are, In special, urmtoarele obligaii: 
1. sA oblina de la autoritalile competente 

a) autorizaa de flinclionare,  potnivit Iegii; 
b) autorizatia  eliberata de autoritatea teritoriala pentru protectia  mediului; 
c) autorizalia de gospodrire a apelor eliberata de Administralia Nalionala "Apele Române", conform 

competentelor legale; 
2. sA respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare §i flinclionare a serviciilor publice de alimentare cu apA 

i canalizare; 
3. sa serveascA too Utilizatorii din aria de acoperire pentru care an oblinut Concesiunea in condiiile prezentului 

Contract i ale regulamentului local de organizare §i functionare a serviciului public de alimentare cu apA i de 
canalizare; 



4. sA monteze cate on center Is branamentu1 fiecrui Utihzator casnic, in termenele fl In condii1e stabiite In caietele 
de sarcini de autoritA1e administraei publice locale semnatare ale prezentului Contract de Concesiune; 

5. sä respecte angajamentele luate cu privire Is indicatoril de perfonnanta stabilio de autoritalile administraçiei publice 
locale prin caietele de sarcini 5i sá plateasca penalitali pentru nerespectarea indicatorilor de performanta angajai; 

6. sá fürnizeze autoritA;ilor administraliei publice locale 5i A.N.R.S.C. informaliile solicitate §i sä asigure accesul La 
toate informatiile necesare in vederea verificArii i evaluarii functionrii  5i dezvoltArii servicilor publice de 
alimentare cu apà i de canalizare In conformitate CU clauzele Contractului de Concesiune i cu prevederile legale 
in vigoare; 

7. sä aplice metode performante de management, care sä conducä Is reducerea costurilor de operate; 
S. sä asigure finantarea pregätirii profesionale a propriilor salariati, atunci când situatia economicA a societaçii o 

permite, prelevând i utilizând anual 0 sumä egala cu maxim 0,5% din fondul de salarii prevAzut In bugetul de 
venituri *i cheltuieli; 

9. sa preia de la autoritaUle administraliei publice locale, pe baza de proces-verbal de predare-prehuare, patrimonial 
aferent realizArii serviciilor publice de alimentare cu apa §i de canalizare; 

10. sA furnizeze serviciile publice de alimentare cu apä 5i de canalizare, conform prevederilor din caietul de sarcini, In 
conditii de calitate 4i eficienta; 

11. sA flindamenteze i sã supunA aprobrii tarifele ce vor fi utilizate In activitatea de alimentare cu apá fl de canalizare; 
12. sA no sub-concesioneze bunurile care fac obiectul Concesiunii; 
13. sA plateascA redeveifla Is valoarea preväzutA i la termenul stabihit in Contractul de Concesiune; 
14. sA efectueze Intrenerea, reparatiile  entente planificate 5i accidentale, precum 5i reparaile capitale ce se impun Is 

bunurile din patrimoniul concesionat; 
15. concesionarul va lua toate masurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel Incât, la Incheierea Contractului de 

Concesiune, capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apA fl de canalizare a Concedentului sA fie 
eel putin  egala cu cea existentä la Data Intrarii In Vigoare a acestuia; 

16. sA IntocmeascA programele anuale de reparatii, dotAri 5i investi;ii, pe care sA le supunA spre aprobare 
Concedentului; 

17.  
18. sã propun Concedentului scoaterea din flinctiune a mijloacelor fixe apa4inând patrimoniului concesionat in baza 

legislaiei in vigoare; 
19. sä transmitä Concedentului modificarile de patrimoniu apärute In cursul anului, precum i situaØa patrimoniului 

public (cantitativ §i valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru inregistrarea in contabilitatea 
Concedentului; 

20. sA restituie Bunurile de Retur, In deplina proprietate, in mod gratuit §i libere de once sarcini, In Incetarea 
Contractului de Concesiune; 

21. sA notifice cauzele de naturá sA conduca Is reducerea activitatii §i masurile ce se impun pentru asigurarea 
continuitatii activitàtii; 

22. sA incheie 5i sA onoreze contractele de asiguräri pentru bunurile din patrimoniul public, conform 1egis1aei In 
vigoare privind asigurarile; 

23. sA ia masurile necesare privind igiena, sigurana ha locul de muncA §i normele de protece a munch; 
24. sä predea la incheierea Contractului de Concesiune testa documentatia tehnico-economicA referitoare Is Serviciile 

Concesionate; 
25.  
26. sA respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitajilor sau serviciihor publice de alimentare cu apA i de 

canalizare (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condipi de sigurana In exploatare, protecUa 
mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea §i protejarea patrimoniuhui etc.) 

27. la incetarea Contractului de Concesiune, sA incheie cu Concedentul un contract de vânzare-cumØrare având ca 
object Bunurile de Preluare prevAzute ca atare In caietul de sarcini §i stabilite prin prezentul Contract de 
Concesiune, in privinça carora Concedentul §i-a manifestat interflia de ale dobãndi; 

28. i 
29. la Incetarea Contractului de Concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzand foqa majorä, 

Concesionarul este obligat sA asigure continuitatea furnizArii serviciilor publice de alimentare cu apA i de 
canalizare, in conditiile stipulate In Contract, pãnA ha preluarea acestuia de cAtre Concedent; 

30. in cazul in care Concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei  unei cauze de naturA sA conduca ha 
imposibihitatea realizarii Serviciilor Concesionate, va notifica de Indata acest fapt Concedentului, In vederea luArii 
masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitAi Serviciilor Concesionate. 

Concesionarul nu va acorda nici unei persoane angajate de Concedent sau de subcontractani sau mandatarii acestuia, 
nici un fel de cadou sau platá sub once formA, ca stimulare sau recompensA pentru a actions, pentru cA a aconat sau cA 
s-a abnut sä ac(ioneze Intr-un anume fel, pentru cA s-a arAtat In favoarea sau s-a abtinut sä se arate In defavoarea 
oricArei persoane, In legatura cu acest Contract. 

Articolul 19 - Obligatia de a Incheia contracte de bransare/racordare $i utilizare a servicifior 

Concesionarul se obliga sä incheie un contract de branare/racordare i utilizare a serviciiLor fl In unna acestuia sä 
Lurnizeze servicil de alimentare cu apä potabila i de canalizare Is cererea onicarui proprietar sau chiria din cLadirile 



amplasate In interiorul Perimetrelor de Distribu;ie a Apei i de Colectare a Apei Uzate, daca aceflia indeplinesc 
conditiile stabilite In art. 47 - 51 din Dispozipile Speciale - Partea Comunà. 

Articolul 20 - Obligalii generale privind tucràrile 

1. Concesionarul are obligapa generala de a executa lucrrile necesare pentru fumizarea, adaptarea i extinderea 
Serviciilor Concesionate In mod corespunzätor, din proprie initiativa i in conditiile financiare preväzute in articolele 9-
12 din Dispoziii1e Speciale - Partea Comuna, indiferent de natura lucrarilor ce trebuie efectuate p indiferent de 
bunurile aferente acelor lucrari. Aceasta obliga;ie generala a Concesionarului decurge in mod direct din obIigaia 
prevAzutA in art. 18 de mai sus privind fiirnizarea Serviciilor Concesionate In mod permanent, continuu i constant. 

Pentru a asigura executarea corespunzátoare a acestei ob1igaii, ea este insotita  de: 
a) obligaa permanentä de a intretine  Bunurile de Retur In stare flinctionala acceptabila In vederea Indeplinirii 
fiinctiilor carom le stint destinate §i obligaia de a Inlocui aceste bunuri; 
b) ob1igaia de Intretine Bunurile de Preluare i eventual de a le Inlocui pentru a permite Concedentului saji exercite 
efectiv dreptul de preluare a acestor bunuri la Incetarea prezentului Contract de Concesiune. 

2. Pentru executarea corespunzAtoare a prezentului Contract de Concesiune i pentru controlul sAu, lucrarile efectuate 
de Concesionar trebuie sA faca parte dintr-una dintre categoriile definite In articolele 6, 7 i 8 din Dispoziile Speciale - 
Partea Comuna, adicA: 
a) 1ntrenere 
b) Inlocuire 

Articolul 21 - Obligatii frnanciare privind Lucrärile de Inlocuire 

Bugetul minim al Lucrarilor de Inlocuire ce trebuie efectuate pe Durata prezentului Contract de Concesiune este stabilit 
In anexa Is prezentul Contract de Concesiune la sraritu1 Perioadei de Tranzie dupA cc se convine asupra inventarierii 
bunurilor i va fi ajustat La sraritul perioadei de cinci am. 

Articolul 23— Exercitarea drepturilor $i intereselor contractuale ale pIrilor 

1. Concesionarul trebuie sA gestioneze fl sA flirnizeze singur Serviciile Concesionate. Daca existA riscul pierderii 
drepturilor sale, Concesionarul on poate sA transfere nici In Intregime, nici In parte drepturile ce-i revin conform 
prezentului Contract de Concesiune i nici sA-i substituie, prin propria putere, tin tert in exercitarea integralA sau In 
parte a drepturilor i competentelor  acordate de cAtre Concedent prin concesionarea Serviciilor, ftrA acordul prealabil i 
explicit a! Concedentului. 

in cazul In care Concesionarul recurge la te4i In executarea unor atribu;ii, obligaii sau competente ce ii revin in virtutea 
prezentului Contract de Concesiune, rAmâne singurul rAspunzAtor in fata  Concedentului. 

Articolul 24 - Respectarea prevederilor legate 

1. Pe Intreaga duratA a Contractului de Concesiune, Concesionarul se obliga sä respecte prevederile legale i 
reglementare in vigoare. Se reamintete expres cA, din proprie iniativa, Concedentul poate stabili astfel de standarde 
atunci când interesul public o cere. In acest scop, Concesionarul trebuie sA adapteze modul de furnizare a Serviciilor 
Concesionate §i bunurile care fac parte din aceste servicii la noile reglementari i standarde, in concordanta cu 
principiul adaptabilitAtii mentionat In art. 2 din Dispoziçiile Speciale - Partea Comuna. 

2. Concesionarul nu se poate prevala de nici o modificare sau completare a prevederilor legale i reglementare i a 
standardelor aplicabile la Data IntrArii In Vigoare pentru a se exonera de vreuna dintre obligaiile ce-i revin conform 
prezentului Contract de Concesiune, fära a se limita prin aceasta aplicarea, daca este cazul, a art. 63 de mai jos §i a 
prevederilor DispoziiIor Speciale legate de modificarea fl/sau ajustarea preturilor  i tarifelor, mai ales daca durata i 
obiectul hicrArilor de conformare pot genera un dezechilibru economico-financiar In fixniizarea Serviciilor 
Concesionate. 

Articolul 25 - Responsabilita4ile Si asigurärile Concesionarului 

1. Responsabilltatea generalA a Concesionarului 
Concesionarul este singurul responsabil pentru furnizarea Serviciilor Concesionate, pe care le gestioneaza pe propriul 
sau Sc, In conformitate cu Contractul de Concesiune. 



Once raspundere care ar putea rezulta din furnizarea Serviciilor Concesionate sau care at putea interveni In unna 
exploatarii sau detinerii  bunurilor aferente Servicil or Concesionate este transferatà Concesionarului. 

2. Obligaia de a se asigura 
Acoperirea altor riscuri, In special cele legate de Utilizatori, este lAsatA la latitudinea Concesionarului, luand In 
considerate capacitatea sa financiara. Totui, acest aspect flu poate In nici tin caz sa exonereze Concesionarul de 
responsabilitatea sa fa;a de Concedent i terti. 

Oricand considera cA este necesar, Concedentul poate recomanda Concesionarului extinderea obiectului sau naturii 
asigurärii, pentru a asigura acoperirea unei pari mai largi sau a integralitAii riscurilor. 

3. Obligafia de a realiza indicatorli de performanta 
I .Indicatorii de performana, cantitatea i calitatea serviciilor publice de alimentare cu apã i de canalizare stint 
preväzute in anexe, pane integrantA din contractul de concesiune. 
2. lndicatorii de performanta stabilesc condi(iile cc trebuie respectate de Concesionar In asigurarea serviciior publice 
de alimentare cu apa side canalizare. 
3. lndicatorii de performana asigurä conditllle  pe Care trebuie sä le indeplineasca servicüe publice de alimentare cu apa 
i de canalizare, avandu-se in vedere: 
a) contanuitatea din punct de vedere cantitativ §i calitativ; 
b) adaptarea permanentA Is cerintele utiiizatorilor; 
c) exciuderea oricärei discriminäri privind accesul Is serviciile publice de alimentare cu apA §i de canalizare; 
d) respectarea reglementhrilor specifice din domeniu. 

Articolul 26 - Obligatlile fatä de terti Si contracte cu tertli 

1. Concesionarul poate semna once contract cu terti In scopul asigurArii fiirnizärii Serviciilor Concesionate, in special 
pentru achrzflia apei, conform termenilor art. 23.2 de mai sus. 

2. La Data Jntrarii in Vigoare, toate obIigaiiIe fa;A de terti contractate de operatorii existeno La data semnArii 
prezentului Contract de Concesiune stint transferate Concesionarului, In special cele cc decurg din executarea 
angajamentelor anterioare, cu exceptia obligapilor de naturä fmanciara, lista acestora fund elaboratA In cursul Perioadei 

de Tranzitie  i anexatA La prezentul Contract de Concesiune. 

Pat-tile convin expres cä aplicarea prezentului articol nu poate limita sau reduce obligapile Concesionarului, care rezulta 
din Contractul de Concesiune. 

3. Dc ftecare data când Concesionarul Incheie un contract cu terti  in legatura cu Serviciile Concesionate, Concedentul 
va putea sa ia locul Concesionarului, In cazul Incetärii prezentului Contract de Concesiune din orice motiv. 

Secliunea 3— Drepturile si atributiile Concesionarului 

Articolul 27 - Drepturile Concesionarului 

Concesionarul are urmatoarele drepturi: 
1. sA exploateze In mod direct, pe riscul i pe raspunderea sa, bunurile, activitalile i serviciile publice cc fac obiectul 

contractuini de concesiune; 
2. sA incaseze contravaloarea serviciilor furnizate; 
3. sA aplice tariful aprobat conform prevederilor legale; 
4. sa propunä modificarea/ajustarea tarikiui aprobat In situatiile de schimbare semnificativA a echilibrului contractual. 

Articolul 28 - Intinderea exclusivitatli furnizàrli Serviclilor Concesionate 

I. Pe durata prezentului Contract de Concesiune, Concedentul deleaga In mod exclusiv Concesionarului flirnizarea 
Serviciilor Concesionate In Aria Concesiunii, conform prevederilor punctului 2 de mai jos. Prin urmare, Concedentul se 
obliga sA nu acorde nici o autorizaUe administrativA sau de aitA naturA, care ar putea duce la iiinitarea sau Impiedicarea 
Concesionarului In exercitarea drepturilor sale de fürnizare in exciusivitate a Serviciilor Concesionate. 

Concedentul se obligA de asemenea sA depuna toate eforturile pentru a-i proteja pe Concesionar Impotriva atingerilor de 
orice naturA aduse exercitiului drepturilor sale exclusive In Aria Concesiunii fl, In cazul Iitigiilor, sa-1 sprijine PC 
Concesionar panA la soluponarea acestora. 

2. Concesionarul nu poate In nici tin car sA cearA tragerea Is raspundere a Concedentului In temeiul punctului 1 de mai 
sus, cu excepa cazului In care nerespectarea exclusivitAlii ar fi provocatA de un act savarit cu intentie de Concedent 



sau de neindeplinirea de cAtre acesta a obligapilor sale preväzute In prezentul Contract de Concesiune. Asitci, 
Concesionarul se obliga sA exercite orice actiune  4i cale de atac pentru a obtine  respectarea de ctre teri a dreptului sau 
de exelusivitate i pentru ca ob1igaiile ce incumba acelor terti  sa fie Indeplinite de cätre acetia. 

Articolul 29— Atributiile Concesionarului privind lucririle 

1. Conform art. 24 de mai sus, Concesionarul detine,  prin delegate de Is Concedent, integralitatea atribupilor s 
competentelor prevzute de dispoziile legale fl reglementare aplicabile i, in special, de legislaia privind regimul 
juridic al proprietapi publice i private, in scopul executArii lucrärilor menhionate  in art. 20 de mai sus. Concesionarul 
flu poate exercita competen;ele respective decât atunci cand acestea sunt necesare pentru realizarea acelor lucrari cc fac 
parte din Contractul de Concesiune i pentru exploatarea echipanientelor §i instal4iilor rezultate din lucrarile respective. 

2. Concesionarul ii poate exercita atribuiIe i competentele menlionate Is punctul 1 de mai sus numai theA respectA 
toate prevederile legale §i reglementare precurn i cu procedurile aplicabile i regulile speciale impuse de Concedent 
pentru realizarea echipamentelor i lucrarilor specifice. 

3. In plus, Concesionarul trebuie mai Intài sA informeze TJtilizatorii i alte persoane implicate despre once lucrari 
efeetuate pe terenurile br sau despre limitarea drepturilor de proprietate, aa cum se prevede in art. 20 din Dispozitiile 
Speciale - Partea Comuna. 

Concesionarul se angajeazA sa plAteasca, acolo unde este cazul, conform prevederilor legale aplicabile, a despagubire 
persoanelor pentru prejudiciile ce rezultA din lipsirea 5i tulburarea folosin;ei serviciilor men;ionate in art. 5. 1, pe care 
acestea trebuie sa le suporte ca o consecinta a executarii de lucräri de cAtre Concesionar conform prezentului Contract 
de Concesiune. 

4. Concedentul se angajeazA sA plAteasca o indemnizae oricarui tel pentru lipsirea sau limitarea (servitute) exercitArii 
drepturilor acestuia asupra unui teren, ca 0 conseciiflA a unei exproprieri necesare executArii lucrArilor respective. 
Fiecare procedura de expropriere se desfäoarA cu stransa colaborare a Concedentului 5i Concesionarului, iar 
Concedentul ii va sprijini pe Concesionar in once litigiu cc ar putea rezulta din aceasta. 

5. Concedentul trebuie sA plAteasca o despAgubire oricärui tel  In cazul luarii unor hotArãri ce ar conduce Is restrãngerea 
thmizArii de cAtre Concesionar a Serviciilor Concesionate. 

Articolul 30 - Atribulille Concesionarului privind aprovizionarea sa cu apá brutä 

1. in ceea ce prive$e serviciul public de alimentare Cu apA, Concesionarul de;ine toate autonizaliile necesare pentru 
aprovizionarea sa Cu apA bruth. 

2. Concesionarul se angajeazA sA mentinA,  sA gestioneze §i sA expboateze potenjialul resurselor naturale, mençionate Ia 
punctul 1 de mai sus, pentru productia de apA potabilä, prin implementarea unui plan de management corespun2Ator, 
elaborat Impreuna cu Concedentul. 

3. Concesionarul i autoritai1e competente stabilesc de comun acord perirnetrele reglementare de protec;ie a 
instalatiilor de apA ce vor ii folosite pentru apA potabila §i canalizare. in cadrul perimetrului Concesionarul rAspunde de 
intretinerea 5i consolidarea interdic;iilor de acces. In afara peritnetrelor, intretmerea  bazinelor de apA, a malurilor 
râurilor 5i a lagunelor rAmâne responsabilitatea autoritA;ilor publice de specialitate *i/sau a Concedentului. 

Secfijrnea 4— Personalul Concesjonarului i Folitica de Resurse Umune 

Articolul 31 - Personalul 

1. Personalul Concesionarului este supus legilor i reglementarilor aplicabile din Romãnia, precum i contractelor 
colective de muncA aplicabile sectorului de activitate respectiv. 

2. Concesionarul se angajeazA sA aplice o gestiune a resurselor umane corespunzAtoare, sä dezvolte un management 
corespunzAtor In scopul utilizArii cat mai eficiente a resurselor umane existente. 

3. Concesionarul va include o evaluare a actiunilor  sale Intreprinse in domeniul resurselor umane in raportul anual 
defmit Is art. 48 de mai jos. 



Articolul 32 - Personalul Si pregatirea profesionalA 

l.Evolu;ia numärului de angaja;i 

Concesionarul Se obligA sã mentinã  numarul angajai1or Is un nivel cel mult egal Cu CCL folosit de operatorul existent 
(operatorii existenti) sau, dupa caz, de fiecare Localitate senmatarä, pentru Serviciile Concesionate, Is Data Semnàrii 
prezentului Contract. Personalul Cu care s-a convenit disponibilizarea, pensionarea anticipata sat mncetarea voluntara a 
contractului de munca vor parasi societatea conform planului convenit. Numarul personalului este definit ca totahil 
persoanelor ce ocupä efectiv o fiinc;ie In cadnil Concesionarului, In temeiul until contract individual de munca pe 
perioadA nedeterminata Inchetat cu acea societate In conformitate cu legea aplicabila. Nici o disponibilizare no va fi 
permisa timp de un an de Is Data Intrarii in Vigoare. 

2. Pregãtirea profesionalA 

In ceea ce privete cadrele de conducere, Concesionarul Sc angajeaza sä continue i sA Imbunata;eascA politics de 
pregatire profesionalA, In special sub aspectele organizarii industnale fl socio-profesionale, precum 5i managementului. 
In ceea ce privete personalul de execupe, Concesionarul se angajeazA sA continue i sA Imbunata;easca politica de 
pregatire profesionalA, In special sub aspectele tehnice i profesionale. 

Articolul 33 - Atribu4iile specifice ale agenfllor  Concesionarului 

I. Fiecare dintre agenii angajai de Concesionar, conform legislaiei in vigoare, pentru monitorizarea i supravegherea 
iurnizarii serviciilor publice de alimentare cu apä 5i de canalizare, trebuie sA poarte un senm distinctiv i vizibil, precum 

o !egitimaie pe care sä fie menionata funcçia i sarcinile. 

2. Ageiflii Concesionarului an, pe raspunderea Concesionarului, acces la BranamenteIe 5i Racordurile Utilizatorilor 
pentru citirea, verificarea i lucrArile mile in vederea furnizarii Serviciilor Concesionate, cu respectarea dreptului de 
proprietate privatA asupra terenurilor i cladirilor. 

CAPITOL UL IV— CONTRA CTE DE ALIMENTARE CUAPA CU TERTII 

Articolul 34 - Conditii specifice de productie 

1. De fiecare data când Concesionarul stabilete ca 0 cretere planificata a cererii de apA necesitA realizarea unor 
instalapi de produce suplimentare, parple stint de acord sä procedeze dupa cum unneazA: 

a) Concesionarul va fundamenta necesitAle de instalai suplimentare §i va defini caracteristicile insta1aei de 
productie ce va fi realizata 5i le va transmite Concedentului. Toate informatiile tehnice necesare achizipei publice 
vor Li pose la dispozitia Concedentului de cAtre Concesionar. 

b) joate contractele incheiate de cAtre Concesionar trebuie sA fie confornie cu Iegislaa in vigoare. in acest sens, 
Concesionarul trebuie sä pregäteascä documenta(ia pentru  achizitii publice, care trebuie sa con;ina termenii i 
conditiile pentru achizitionarea de instalatii de producçie suplimentare 5i paramethi In care trebuie sA se incadreze 
acestea din punct de vedere calitativ i cantitativ. 

c) La caracteristici tehnice echivalente, alegerea câtigAtoruLui se va face In flinc(ie de pretul  serviciilor/lucrArilor, care 
vor fi executate. 

d) Un contract de achizii publice va fi incheiat intre Concesionar §i câtigAtoruI procedurii de achizipi publice, In 
conformitate cu art. 35 de maijos. 

e) Concesionarul trebuie sA evidentieze impactul preu1ui serviciilor/lucrArilor achizitionate  In  preuri  §i tarife 5i sä 
raporteze In mod expres acesta Concedentului. 

1) DupA receptionarea  noilor lucrari Concesionarul va avea responsabilitatea gestionarii infrastructurii nou create. 

Articolul 35 - Continuarea contractelor 

Concesionarul declara cä ii cunoate drepturile §i obliga;iile pe care le are in legAturA Cu Serviciile Concesionate 
nascule din contractele incheiate inainte de Data Intrarii in Vigoare, ce vor fi transferate Concesionarului. In consecinta, 
Concesionarul se obliga sã continue executarea acelor contracte conform termenilor i condi;iilor corespunzAtoare, care 
vor fi stabilite de paflile contractante. 



TITLUL H— SISTEMUL FINANCIAR $I SISTEMUL CONTABIL 

CAPITOLUL 1— SISTEMUL FINANCL4R 

Articolul 36 - Preturile, Tarifele si alte surse de venit 

1. Concesionarul este autorizat sa flirnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apâ potabila §i de canalizare, In 
condiliile stipulate In titlul III a! Dispozitiilor Speciale - Partea ComunA, 

La Data IntrArii In Vigoare, Concesionarul va aplica preflirile si  tarifele indicate in anexele I 4i 2 din Dispoziiile 
Speciale - Partea de Apa §i Dispoziile Speciale - Partea de Canalizare. 

2. Concesionarul va Incasa toate veniturile rezultate din aplicarea prepirilor i tarifelor cätre Utilizatoril Serviciilor. 
Concesionarul va Incasa de asemenea toate veniturile rezultate din serviciile i lucrarile de instalare i, daca este cazul 
intretinere a contoarelor, lucrari care sunt acute pe cheltuiala Utilizatorilor in condipile legii, precum i costurile i 
penalitile legate de Intreruperea i reluarea alimentArii. 

Articolul 37 - Obli2atiile Fiscale ale Concesionarului 

I. Concesionarul este supus legisla;iei fiscale §i contabile aplicabile. In baza acestor prevederi, acesta trebuie sa 
plAteasca toate impozitele, taxele i cheltuielile ce-i revin. 

2. In ceea cc privete legislaia fiscala, Concedentul va sprijini la obnerea de facilitali fiscale preferenpale pentru 
impozitele pe bunurile imobile ce apa4in, prin natura sau scopul lot, Concedentului, precuin §i pentru alte impozite care 
se reflecta in nivelul prewribor  §i tarifelor. 

3. Pentru aplicarea Contractubui de Concesiune, se prevede expres ca: 

a) Amortizaribe definite In art. 43.1 de mai jos sunt deductibile fiscal; 
b) Provizioanele definite in art. 43. de mai jos flu stint deductibile fiscal la data semnärii prezentului Contract; 
c) Concesionarul recupereazA taxa pe valoarea adAugata; 
d) In situaia realizarii unor proiecte de investitii cu asistenta  financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene se 
vor aplica prevederile legale In vigoare privind constituirea, alimentarea i utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire i 
dezvoltare. 

4. Prevederile art. 36 de mai sus legate de preluri  5i tarife au fost stabilite In special In considerarea prevederilor art. 
37.3, care sunt o consecinta directa a regulilor contabile aplicabile prezentului Contract de Concesiune. 

5. in consecinA, In cazul in care prevederile referitoare Is fiscalitate din art. 37.3 nu at fi incluse explicit san implicit in 
reglementarile fiscale aplicabile, Concedentul se obliga sA dezvolte o astfel de politica i practicA administrativa Incât, 
prin instrucliuni adecvate, aplicarea prevederilor art. 373 sa se faca in conformitate cu legea. 

6. Toate taxele 5i costurile, indiferent de natura lot, trebuie incluse In prepil lucraribor/serviciilor facturate de catre 
Concesionar. 

7. Prevederile art. 37 5i ale articolelor care an legatura cu acesta, menionate aid, care on stint confonne Iegislaiei in 
vigoare la Data Intrarii in Vigoare vor fi aplicabile imediat dupa aprobarea noilor norme legale cc permit aplicarea lot. 

Articolul 38 -Cheltuieli pentru ocuparca domeniului public 

Concesionarubui nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public. 

Articolul 39 - iilte costuri, taxe Si suprataxe 

1. Introducerea de noi costuri, taxe §i creterea san reducerea taxelor 5i costurilor existente constituie circumstante 
neprevAzute in sensul art. 63 de mai jos 5i vor conduce ía negocieri intre Concesionar i Concedent privind posibile 
modificAri ale mecanismului de modiflcare I ajustare a preturibor  §i tarifelor. 

2. Redevena 
Concesionarul va plati Concedentului o Redeveifla In termenii i conditiile prevAzute mai jos: 

1) Redeventa va fi o sumA faa egalA cu 9300 lei respectiv adica 775 leiJluna. 
2) Redeventa va ft platibila lunar,. 



3) Plata Redeventei va reveni exclusiv Concesionarului, jar acesta flu va avea dreptul sA considere faptul cA 
Concedentul on a solicitat efectuarea p1Ai ca tin motiv pentru neefectuarea de càtre Concesionar la timp a 
plai1or privind Redevenp. 

4) Valoarea i scadeifla Redeventei pot fi modificate prin acordul Pa4ilor. 
5) Redeveifla va reveni Concedentului. 
6) In cazul Inlocuirii sistemului Redeventei cu tin nou sistem de amortizâri i provizioane, acest nou sistem va fi 

automat aplicat prezentului Contract de Concesiune. 

CAPITOLUL II-   SISTEMUL CONTABIL 

Articolul 42 - Principiul separa(iei mntre activitäti 

1. Concesionarul se obliga sä ling tin sistem de contabilitate general conform normelor legale §i reglementare aplicabile 
In Romania privind tinerea evidentelor contabile specifice scopului prezentului Contract de Concesiune. 

2. In cursul Perioadei de Tranzie, Concesionarul trebuie de asemenea sä implementeze un sistem operational de 
contabilitate ana1itic, conform prevederilor art. 29 din Dispoziiile Speciale - Partea Comunt 

Articolul 43 - Amortizare si Provizioane 

1. Amortizarea definita conform 1egis1aiei fiscale, se aplicA la valoarea de intrare a unui bun i se Intinde pe Intreaga 
durata de viata contabila a sa. Doar Bunurilor de Preluare fl Bunurilor Proprii II se aplicA amortizarea, 

2. Provizioanele pentru Uzura Moralâ se aplicã tuturor Bunurilor de Retur, care pot sau flu sã fie reinnoite, fmantate  de 
Concesionar. Scopul br este acela de a permite reconstituirea capitabului investit de cAtre Concesionar In numele 
Concedentului. Acestea se aplica doar primului bun nou achizijionat de Concesionar, cu exciuderea acelor bunuri 
achizitionate in scopul inlocuirii bunurilor concesionate initial de cätre Concedent. 

Rata anuala a acestor provizioane, reprezintä raportul dintre valoarea de achizitie a bunului, pe de o parte, §i numárul de 
am ramai pana la expirarea duratei normale a Contractului de Concesiune sau numãrul 10 (zece) daca an rmas mai 
pu(in de 10 am $na la data respectivA, pe de altà parte. 

3. Provizioanele de inlocuire se aplica fiecärui Bun de Retur ce poate fi Inlocuit. Acestea se constituie in anticiparea 
inlocuirii bunului de cätre Concesionar. 

Când bunul este Inlocuit, valoarea de achizitie a bunului este Inregistrata In bilant la activ fl provizionul acumulat In 
bilant la pasiv este transferat, dupA ajustare, in contul ,,Drepturilor Concedentului", tin cont de debit al bilaiflului ce 
privete partea Concedentului din Bunurilor de Retur fixe. 

Ajustäri vor fi operate fie prin majorarea rezervelor de depreciere ale provizionului de inlocuire, dacä provizionul este 
insuficient, cu un debit ce corespunde contului de profit i pierderi, fie prin retragerea rezervelor de depreciere din 
contul provizionului de inlocuire, dacA acesta este excedentar, cu un credit ce corespunde contului de profit §i pierderi. 

Deficitul sau excedentul provizionului de inlocuire este definit astfel: 

a) pentru bunuri primite de la Concedent sau finanjate de tefli, ca diferenta Intre valoarea de achizitie a bunului ce 
rezultä din inlocuire i valoarea totala a provizionului acumulat In pasivul bilanwlui. 

b) pentru bunuri finantate de Concesionar, ca difererfla Intre pe de o parte, diferenta dintre valoarea de achizilie a 
bunului ce rezultA din inlocuire §i cea a bunului Inlocuit anterior, i pe de alta parte, valoarea totalä a provizionului 
acumulat In pasivul bilantului. 

Evolutia costului de inlocuire previzional a! Bunurilor de Retur ce vor fi inlocuite este stabilit prin utilizarea unui index. 
Aceasta metoda este propusà de Concesionar i aprobatA de Concedent. 

4. Provizionul pentru Lucrärile Planificate de intretinere permite repartizarea Lucrarilor Planificate de Intretinere pe mai 
multi ani, conform regulilor contabile fl legislaiei fiscabe. 

5. Durata de Via;A Tehnica trebuie sa fie cea fixatA In anexa 3 a Dispoziilor Speciale - Partea de Apä§i/sau a 
Dispozitiibor Speciale - Partea de Canalizare pentru bunuribe luate In considerate. 

Articolul 44 - Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur 



Paflile precizeaza ca dispozi;iile prezentului articol se vor aplica in mAsura in care prevederile legale aplicabile o var 
permite. 

1. Bunurile de Retur cc no pot if Inlocuite 

Bunurile de Retur cc flu pat ft Inlocuite concesionate de Concedent sunt inregistrate in contabilitate ca mijloace fixe in 
activul bilantului, i Ca ,,Drepturi ale Concedentului" in pasivul bilantului, sau, data acele bunuri sum finanlate de terçi, 
in contul de pasiv ,Fthanri din partea Tertilor". 

Acele bunuri fat obiectul amortizarilor pe perioada Durateide Viatd Tehnica, prin deduceri ale rezervelor de depreciere 
corespunzátoare din contul ,,Drepturile Concedentului", sau, thea este cazul, din contul ,,Fthanri din partea Teqilor", 

a afecta contul de profit i pierderi. 

2. Bunurile de Retur ce pot if inlocuite 

Bunurile de Retur cc pot fi Inlocuite concesionate de Concedent stint inregistrate in contabiitate ca mijloace fixe in 
activul bilantului fl ca ,,Drepturi ale Concedentului" in pasivul bilantului. 

Acele Bunuri de Retur fat obiectul: 

a) unei amortizari pe parcursul Duratei br de Via(a Tehnica, pt-in deducerea rezervelor aferente deprecierii din contul 
,,Drepturile Concedentului" sau, data este cant!, din contul ,,Finantari din partea Terji!or'. fära sä afecteze contul 
de profit i pierderi. 

b) unui provizion de inlocuire inregistrat in contabilitate In activul bilantului  i ca a cheltuiala in contul de profit s1 
pierderi. Deprecierea anuala corespunzatoare este egalA cu suma dintre valoarea de achiziie repartizatä pe Durata 
de Viam Tehnica pe de o pane i a varialici anuale a valorii de inlocuire previzionate, pe de alta pane. 

Dupa inlocuire, bunul este transferat in categoria defmita la punctul 1 de mai sus sau la punctul 4 de mai jos. 

La Data hitrarii in Vigoare, pentru Bunurile de Retur concesionate de Concedent, tin provizion de inlocuire inilial este 
inregistrat in pasivul bilantului Concesionarului i inregistrat contabil in Bunurile de Retur pentru a crete Durata de 
ViatA Tehnica reziduala. 

3. Bunuri de Retur ce no pot fi Inlocuite, finantate  de Concesionar 

Bunurile de Retur ce nu pot fi inlocuite, fmanjatc de Concesionar, sunt inregistrate contabil ca mijloace fixe in activul 
bilantului, itA a afecta Drepturile Concedentului". 

Acele Bunuri de Retur fat obiectul: 
a) unui Provizion pentru Uzura Morala inregistrat contabil In activul bilançului i ca o cheltuia!a in contut de 

profit i pierderi; 
b) unui Provizion pentru depreciere deductibil din ,,Provizioanele pentru Uzura Morala' din pasiv, faii a afecta 

contul de profit §i pierderi. 

4. Bunuri de Retur ce pot if Inlocuite, finantate de Concesionar 

Bunurile de Retur cc pot if Inlocuite, finantate de Concesionar stint inregistrate contabil ca rnijloace fixe in activul 
bilantului, fra a afecta ,,Drepturilc Concedentului". 

Acele Bunuri de Retur fat obiectul: 

a) unui Provizion pentru Uzura Morala inregistrat contabil in pasivul bilantului i ca o cheltuiala In contul de profit §i 
pierderi. 
b) unui Provizion pentru depreciere Inregistrat ca o cheltuiala in contul de profit si pierderi. 
c) unui provizion de inlocuire inregistrat contabil in pasivul bilantului fl ca o cheltuiala In contul de profit 5i pierderi. 
Deprecierca anuala corespunzAtoarc este egala Cu variaa anuala a valorii de inlocuire previzionate. 

5. Bunurile de Retur prin accesiune 

Procedura de Inregistrare contabila a Bunurilor de Retur prin accesiune, astfel turn sunt definite mai sus, este aceeasi ca 
penn Bunurile de Retur flnan;ate de Concesionar, conform punctelor 3 sau 4 de mai sus. 

6. Bunurile de Retur finantate de terfl 



Procedura do inregistrare contabila a Bunurilor do Retur finanlate de te4i este aceeai ca pentru bunurile atribuite do 
catre Concedent, conform punctelor 1 sau 2 do mai sus. 

Articolul 45 - Procedura de Inregistrare contabilá a bunurior Concesionarului 

Procedura de Inregistrare contabila a Bunurilor de Preluare 5i a Bunurilor Proprii este cea prevAzutA de legisla;ia fiscala 
i contabila aplicabila societatilor comerciale. 

TITLUL HI - CONTROLUL SERVICHLOR CONCESIONATE 

Articolul 46 - Intinderea controlului exercitat de Concedent 

1. Concedentul are competenta generala de exercitare a controlului economic, financiar 5i tehnic asupra 
Concesionaru!ui. Concesionarul consirute sa so supuna controlului exercitat do Concedent in ceea ce privete executarea 
prezentului Contract de Concesiune. Controlul este pe do o parte tehnic i pe de alta parte economico-financiar, tinând 
seama de faptul cá exercitarea controlului de cätre Concedent tin trebuie sä aduca atingere autonomiei de gestiune a 
Concesionarului. 

2. Concedentul, In conformitate Cu prevederile legale i reglementare aplicabile, stabi1ete termenii i conditiile de 
exercitare a controlului sAu asupra modul de gestiune i de fürnizare do catre Concesionar a Serviciilor Concesionate. 

Concedentul poate delega uneia sau mai multor persoane exercitarea, integral sau In parte, a controlului sau sa apeleze 
in acest scop Is otto persoana, consultant sau expert, la alegerea sa. 

in mod special, ori do câte ori considera cA este necesar, Concedentul poate recurge, periodic sau permanent, Is 
expertiza extenioara, prin delegarea, integral sau In parte a atribuilor sale de control. Din momentul in care este 
notificat In legatura cu delegarea i obiectul acesteia, Concesionarul este tinut de aceleai obligflhi privind controlul fata 
de expertul exterior ca 5i fa;a de Concedent. 

3. Concedentul ii exercitA controlul in scopul de a evalua respectarea pe teren 5i In evidentele reale ale 
Concesionarului a obligaiiIor ce-i revin conform prezentului Contract de Concesiune, 5i, in special, obiectivele de 
performanta definite in art. 27- 41 din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna. 

4. Concesionarul flu poate sub nici o forma sä se prevaleze de acest control sau de oricare dintre prevederile prezentului 
Contract do Concesiune pentru a fi exonerat, integral sau partial, de obligaiile ce-i revin conform prezentului Contract 
de Concesiune. 

5. Concesionarul se angajeazA sa depuna toate di1igenele, din proprie iniativa, pentru exercitarea controlului de catre 
Concedent In condii normale i sa flu Impiedice in nici tin fel efectuarea acestui control. 

6. Exercitarea atribuUilor de control de catre Concedent nu poate prejudicia gestiunea sau furnizarea de cätre 
Concesionar a Serviciilor Concesionate. 

Articolul 47 - Monitorizarea gestiunii Si furnizirii Servicillor Concesionate 

- Controlul asupra gestiunii i thrnizArii Serviciilor Concesionate este asigurat, de catre Concedent. 

2 - Concedentul i5i exercitä controlul 5i toate atnibutiile  sale conform prevederilor legale §i reglementare ce guvemeaza 
activitatea Concesionarului, precum 5i prezentului Contract do Concesiune. 

3 - Pentru a permite Asociatiei  sä 15i exercite controlul, Concesionarul se angajeaza sa Ii puna Is dispozie once 
documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale In conformitate cu legisIaia in vigoare i saIl permiti accesul, 
Is fa;a locului, Is orice eviden;e sau registre In legAtuth cu flirnizarea Serviciilor Concesionate. Aceasta atributie de 
control a ConcedentuLui trebuie exercitatA cu respectarea autonomiei do gestiune a Concesionarului §i thra a interveni In 
domeniul deciziilor do conducere §i fiinc;ionrii societapi. 

4 - Concedentul poate inspecta la faa  Locului sau prin intermediul probelor, astfel cum este men(ionat Is punctul I de 
mai sus sau, prin delegarea a unor experp independeni având competenta necesara, toate conturile Concesionarului. 



Articolul 48 - Rapoartele Anuale 

1 .Pentru a permite controlul economic, financiar §i tehnic al Contractului de Concesiune, Concesionarul Se angajeazä sä 
prezinte anual Concedentului urmatoarele rapoarte: 

a) eel mai târziU cu 30 (treizeci) de zile inainte de inceputul ftecarui exercitiu  financiar, programul activitatilor 
planificate. In termen de eel mult 15 (cincisprezece) zile de la inceputul anului financiar, Concesionarul va prezenta 
raportul actualizat incluzand preturile  §i tarifele fixate pentru urmatorul an financiar; 

b) in termen de o huna de la aprobarea conturilor de càtre organul decizional al Concesionarului, la Incheierea anului 
financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, tin raport de performana i planul financiar. 

2. Programul activitaplor planificate include 5i planul previzional & produc;ie pentru anti urmAtor, care este transmis 
Concedentului eel mai târziu Cu 30 (treizeci) de Ale inainte de Inceputul noului an fiscal 5i planul de investitii inclus in 
bugetul previzional. 

3. Raportul de gestiune include 5i bilanlul, contul de profit 5i pierderi, planul financiar, raportul de audit, o treccrc in 
revistá a ac;iunilor sociale, tin tablou sumar al politelor de asigurare valabile p. daca este cazul, rnodi[ictrile aduse de 
Concesionar procedurilor interne de achizitii publice mentionate  in art. 15.3 din Dispoziçiile Speciale - Partea Cornuna. 

Raportul Anual va cuprinde ccl putin  urmatorii indicatori Irnanciari: debite, credite, necesarul pentru trezorerie. 

Dupa terminarea Perioadei de Tranzijie raportul anual va include o perspectivá dinamicA cc va arata evolua i tendin;a 
facturilor neplatite pentru ultiniele perioade, dacá este necesar. 

In cazul in Care Concedentul va considera cA indicatorii financiari pot pune in pericol continuitatea afacerii, 
Concesionarul va prezenta tin plan de acune pentru a imbunAtati indicatorii fmanciari pentru perioada unnätoare. In 
cazul In care Concesionarul flu reue$e sa amelioreze situflia, Concedentul poate hotAri sa preia gestiunea Serviciilor 
pentru a Ic asigura continuitatea. 

4. Raportul tehnic privete separat, pe de o parte apa potabila i canalizarea, iar pe de alta parte fiecare grup de Zone 
Urbane din Aria Concesiunii. Acest raport va cuprinde urmAtoarele elemente, cu detalii despre evolu;ia br in ultimele 
pan exercitii financiare: 

- numärul de Utilizatori; 

- volumele facturate; 

- numarub de Branamente 5i Racorduri cu contor i thra contor realizate in cursul exercijiului financiar, pentru flecare 
tip 5i diametru, pentru apä 5i canalizare precum 5i investipile in legatura cu Branamentele §i Racordurile noi, conform 
prevederilor art. 40.2 din Dispozi(iile Speciale - Partea Comuna; 

- lunginiea retelelor; 

- rezultatul tehnic in ceea cc privete productia fl diferitele modalitali de transport 5i alimentare, cu precizarea 
obiectivelor de imbunatatiri stabihite pentru unnatorul exercijiu financiar 5i a rezultatelor pentru anti! precedent; 

- statisticibe privind intreruperile in furnizarea serviciului 4i timpul de ateptare; 

- rata Indicatorilor de Performanta estimata La sfãritu1 exereitiului financiar, conform prevederilor art. 40.2 din 
Dispozipile Speciale - Partea Comuna. 

5. Raportul de performanta evidentiaza rezultatele gestiunii Utilizatorilor, gestiunii comerciale i productivitatii, 
conform criteriilor definite in art. 31,32 5i 33 din Dispozitiile  Speciale - Partea Comuna. 

6. Planul financiar detaliaza evo1ua preurilor 5i veniturilor, previziunile pentru costuri i investiii pe categoril de 
lucrari 5i planul de frnantare.  Acest plan este actualizat anual i este elaborat in scop informativ. 

7. Reflizul Concesionarului de a prezenta oricare dintre documentele mentionate  in prezentul capitol la terinenele 
prevAzute constituie o incalcare a contractului. 



Articolul 51— Penalitäti Contractuale 

I. PenaIitaiIe prevazute in Titlul IV din Dispozitiile Speciale - Partea Comuna stint impose, daca este cazul, 
Concesionarului, thra a aduce atingere ap1icrii art. 64,65 i 66 de maijos. 

Concesionarul este exonerat de plata penaIitailor contractuale, In cazurile prevazute de art. 70 de mai jos §i In art. 43 
din Dispozitiile Speciale - Partea Comuná sau In situatia In care IncAlcarea este direct legata de factori care an justificat, 
din initiativa  Concesionarului, o cerere de aplicare a art. 63 de mai jos. 

2. PenalitAtile prevAzute Is punctul 1 de mai sus stint sume globale fl pot fi cerute Concesionarului imediat. In nici tin 
caz Concesionarul no poate recurge la aceste plAti  In scopul Iimitarii raspunderii sale. PenalitAlile se aplica independent 
de eventualele daune interese. 

3. Concedentul rAspunde pentru ac(iunile nejustificate, care afecteaza furnizarea Serviciilor Concesionate 4i provoacA 
prejudicii, indeosebi In ceea ce privete procedurile de aprobare a preturilor  i tarifelor i anexele propose de 
Concesionar. In aceste cazuri Concedentul va pläti Concesionarului daune interese, frà alte penalita. 

TITLUL IV— DISPOZITII FINALE 

CAPITOL UL I - DURA TA PREZENTUL UI CONTRA CT BE CONCESIUNE 

Articolul 52— Data Inträril in Vi2oare si Condi 

Data 1ntrrii In Vigoare a prezentului Contract de Concesiune este data La care urmatoarele Condii Suspensive an fost 
Indeplinite sau se va renunta la acestea: 
- depunerea cererii pentru obtinerea, de cAtre Concesionar, a licentei de operate a Serviciilor, eliberata de Autoritatea de 
Reglementare 
- depunerea cererii pentru obinerea, de cAtre Concesionar, a autorizatiilor de mediu 
- depunerea cererii pentru obtinerea, de catre Concesionar, a autorizatiei de gospodarire a apelor de cAtre Concesionar; 

Notificarea inregisträrii oficiale a contractului de catre Concedent va fi efectuata In termen de 10 (zece) zile de la data 
semnarii 5i trimisà Concesionarului de catre Concedent. 

Articolul 53 - Durata si preinnairea 

- Prezeniul Contract de Concesiune este Incheiat pe a perioada de 5 (cinci) de ani de la Data Intrãrii In Vigoare. 
SLritul acestei perioade marcheaza data de expirare normala a prezentului Contract de Concesiune 

2 - Prezentul Contract de Concesiune poate fi prelungit pentru mm sau mai multe perioade, ale cAror durate sunt stabilite 
prin act aditional Is prezentul Contract de Concesiune, conform Iegislaiei in vigoare. 

Partea care propune preltmgirea prezentului Contract de Concesiune trebuie sà notifice celeilalte Pali intena sa cu cel 
pu;in 1 (tin) an. 

Lipsa unui rspuns din partea celeilalte Pafli, In decurs de 3 (trei) luni de la data notificArii preväzute Is alineatul 
precedent, care sa exprime inten;ia sa de a prelungi prezentul Contract de Concesiune echivaleaza cu on refiiz al 
prelungirii propuse. 

Articolul 54— ReInnoirea prezentului Contract de Concesiune 

Dacä Iegislaia in vigoare o permite, cu cel pu;in 3 (trei) am Inainte de expirarea Contractului de Concesiune initial, 
Concesionarul trebuie s9-1 informeze pe Concedent despre intenpa sa de a obtine sau an relnnoirea prezentului Contract 
de Concesiune, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin scrisoare remisa prin curier cu dovada de 
prinhire. 

Concedentul trebuie sà-i comunice Concesionarului raspunsul sau cel mai tArziu dupa I (tin) an de Is data primirii 
notificarii despre cererea de reinnoire. 

Lipsa notificarii de cAtre Concesionar sau lipsa raspunsului Concedentului privind relnnoirea prezentului Contract de 
Concesiune In termenele preväzute in alineatele precedente echivaleaza cu un refuz de relnnoire. 



CAPITOLUL H - EXPIRAREA PREZENTULUI CONTRA CT BE CONCESIUNE 

Articolul 55 - Motive de expirare a Prezentulni Contract de Concesiune 

Prezentul Contract de Concesiune expira fie la data normalä prevzuta in art. 53 sau 54 de mai sus, fie inaintea acesteia 
in cazurile prevazute de art. 59, 63, 64, 65 sau 70 de mai jos. 

Articolul 56 - Continuitatea Serviciilor Concesionate 

Indiferent de modul de expirare a prezentului Contract de Concesiune, Concedentul este indreptatit,  in cursul ultirnelor 
6 (ase) luni ale Contractului de Concesiune, sa in toate masurile necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor 
Concesionate i, in special, toate masurile utile In vederea facilitArii tranzipei de la prezentul Contract de Concesiune la 
un non sistem operational, fara ca prin aceasta Concesionarul sä aiba dreptul Is vreo indemnizatie sau compensatie. 

Articolul 57— Returnarea Bunurior cAtre Concedent 

1. La data expirarii prezentului Contract de Concesiune, Concedentul se substituie de drept Concesionarului In privina 
tuturor drepturilor sale in legatura cu Bunurile de Retur. 

2. La aceeai data, Concesionarul trebuic sA inapoieze Concedentului toate Bunurile de Retur, cu titlu gratuit, bine 
intrelinute i in stare de fiinconare in vederea indeplinirii fbncilor corespunzatoare pãnA la expirarea duratei br de 
via;à tehnica. 

3. Oricare ar fi motivul incethrii prezentului Contract de Concesiune, Uzura Morala care nu a test amortizatA constituie 
o datorie a Concedentului faa de Concesionar, neimpozabila din punct de vedere al impozitului pe profit. 

4. Oricare at fi motivul expirarii prezentului Contract de Concesiune, provizioanele pentru inlocuire inregisrale in 
bilantul Concesionarului constituie o datorie a Concesionarului fata  de Concedent. 

5. Oricare ar fi motivul Incetarii prezentului Contract de Concesiune, deficitul potential al investitiilor contractuale 
legate de Lucrarile de Inlocuire constituie o datorie a Concesionarului fata  de Concedent. Acel deficit apare in cazul 
unci diferente pozitive mire valoarea curentA a bugetului contractual prevazut in art. 21 de mai sus, daca este cazul 
ajustat pro rata pentru perioada de limp scursa de la Data Intrarii in Vigoare, pe de o pane, i valoarea actuala a tuturor 
Lucrärilor de Inlocuire efectuate de Is Data Inträrii in Vigoare, Is care se adauga provizioanebe de Inlocuire inregistrate 
in bilantul Conccsionarului la data expirarii, pe de altà pane. 

6. Daca este necesar, Sc va opera compensatia intre sumele pe care Parile §i le datoreaza reciproc, in temeiul 
prezentului Contract de Concesiune i ca o conseciiflA a expirarii sale. Concedentul poate pretinde sumele restante cc Ii 
sunt datorate din garane. 

Articolul 58— Luarea In prijnire a Bununior de cAtre Concedent 

1. La data expirarii prezentului Contract de Concesiune, Concedentul poate (fara a H obligat sa procedeze astfel) A ii 
recupereze, integral sau In pane, Bunurile de Preluare, precum §i stocurile necesare gestiunii normale a Serviciilor 
Concesionate, In schimbul unei compensatii. 

In cazurile de expirare prevãzute in art. 53 i 54 de mai sus §i 59 de mai jos, Concedentul va notifica Concesionarului 
intenpa sa de a rascumpara Bunurile de Preluare Cu ccl putin  6 (ase) luni Inainte de data expirarii i, in alte cazuri, la 
data expirarii prezentului Contract de Concesiune. 

2. Valoarea Bunurilor de Preluare este stabilita pe cale amiabila de cAtre Pä4i oH, In cazul in care acest lucru nu este 
posibil, de un cAtre un expert ales de Patti de comun acord. Daca Parple flu ajung Is un acord In privinla numiri 
expertului se vor aplica corespunzator prevederile art. 66 din prezentul Contract. 

3. Termenele i condiliile de plata stint stabilite prin acordul parplor, jar daca nu se ajunge la un astfel de acord plata va 
fi efectuata la data retuniarii bunurilor, dar nu mai târziu de data expirarii prezentului Contract de Concesiune 

Articolul 59 - RAscumpàrarea prezentului Contract de Concesiune 

1. Concedentul are dreptul de a rascumpara prezentul Contract de Concesiune. Rascumpararea Contractului inseamnä 
incetarea acestuia 'mainte de termen, din ini;iativa Concedentului, In schimbul unei indemnizatii. Räscumpararea poate 



avea be numai atunci când Concedentul Ii notifica Concesionarului despre intentia  sa cu eel putin  2 (doi) ani mnainte de 

data planificatà pentru rascumpárare. 

2. In acest caz, frà a aduce atingere aplicärii prevederilor art. 57 i 58 do mai sus, pä4ile vor Incheja un contract 
special de räscumpärare a prezentului Contract de Concesiune, pentru a stabili compensatia datoratA Concesionarului, 
precum §i termenele §i condiiile p1äii. 

Aceastâ compensatie va fi calculatä prin Insumarea urmätoarelor vabori: 

a) produsul dintre numarul de ani ramai do la data rascumpararii pânA la data normalä do expirare a prezentului 
Contract de Concesiune, conform art. 53.1 do mai sus §i media profitului net al Concesionarului, rezultat dupa plata 
impozitelor, corespunzàtor anibor trecuti de la sraritu1 Perioadei do Tranzitie. 

b) o a] ustare ce va tine cont do varialiibe profitului sau; aceastA ajustare, pozitiva In cazul unei crefleri a profiturilor i 
negativä In cazul unei scaderi, este egala, pentru prima rata anuala a rascumpararli, cu jumàtate din variaa medic 
anuala a profiturilor pentru ultimii apte S financiari de dinaintea notificarii de rAscumpärare, pentru a doua ratA 
anuala cu dublul acelei jumatai, pentru a treia rata anuala cm triplul, pentru ratele rAmase suma meiflionatA mai sus 
pastrãndu-se aceeai. 

c) In cazul In care personalul nu este reangajat do catre Concedent sau de viitoml Concesionar, 0 sumä egala cu 
diferenta dintre sumele platite personalului disponibilizat, conform Codului Muncii, i provizioanebe pentru pensionare 
Inregistrate in contabilitatea Concesionarului. 

3. DacA Ii exercitA dreptul prevAzut la punctub 1 de mai sus, Concedentul trebuie sA se substituie Concesionarului In 
executarea contractelor Incheiate, In condi;ii normale, pentru tbrnizarea Serviciilor Concesionate. Cu toate acestea, 
aceste substituiri vor avea bc clear In ceea cc privefle contractele Incheiate inainte de data notificarii de rascumpArare §i 
pentru o durata care sä no depaeasca data normaba de expirare. 

4. Daca ii exercitä dreptul prevazut la punctul I do mai sus, Concedentul trebuie sa rascumpere stocurile la o valoare 
stabilita pe cabe amiabiba sau de cätre on expert acceptat de ambele p54i. 

Articolul 60 - Luarea in primire a bunurilor in cazul incetirli inainte de termen a prezentulul 
Contract 

In cazul incetárii inainte de termen sau at rascumpararii prezentului Contract de Concesiune, Concesionarul se obliga sa 
puna la dispozia Concedentului, In stare de flinclionare acceptabila In vederea Indeplinirii functiilor  corespunzAtoare 
pânA La expirarea duratei br do viata tehnicä, toate Hunurile de Retur i Bunurile de Preluare, fra a se aduce prin 
aceasta atingere aplicärii, daca e cazul, art. 57 i 58 de mai sus. 

CAFITOLUL III-  MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITHLOR FREZENTULUI 
CONTRACT DE CONCESIUNE 

Articolul 61 - Modificarea de comun acord 

Concedentul i Concesionarul pot, oricãnd, prin act aditional la prezentul Contract de Concesiune, sa modifice do 
comun acord prevederile prezentului Contract de Concesiune. 

Articolul 62— Modificarea unilaterali 

In interesul ServiciiLor Concesiunii, Concedentul poate impune modificari unilaterale ale condiliilor prezentului 
Contract do Concesiune. In cazul In care aceste modificari ii provoaca prejudicii Concesionarului, Concedentul ii va 
plati acestuia o despagubire pentru pierderile sale iJsau sau parçile vor conveni modificari fmanciare corespunzAtoare 
ale prezentului Contract do Concesiune. 

Articolul 63 - Modificarea datorati unei schimbàri semnificative a conditifior economice 

I. In situaa In care, independent de Concesionar §i do voiifla sa, prevederi legate noi, constrãngeri tehnice do otice 
naturA sau, In general, evonimente grave 4i nepreväzute, datorate sau no Concedentului, altereaza echilibnil econoniico-
financiar at furnizârii Serviciilor Concesionate i dacä dezechilibrul rezultat nu poato fi remediat prin modificarile / 
ajustarile do preturi  i tarife prevazute In Titbul III at Dispozipilor Speciale - Partea Comuna, pä4ile convin sa 
renegocieze termenil i conditiibe Contractului de Concesiune, In urma notificarii scrise provenind de la oricare dintre 
pârji, in scopub revenirii la echibibrub economico-financiar al flirnizarii Serviciibor Concesionate. 



In acest caz, pa4ile se angajeazA sä depuna toate diligeneIe pentru a ajunge la o Inelegere privind modificarea 
termenilor prezentului Contract de Concesiune in termen de 3 (trei) luni de la data notificarii prevazute in alineatul 
precedent. Acest termen poate fi prelungit cu Inca atàt o singurA data, la cererea oricareia dintre pàrji. 

2. In cazul unor schimbri semnificative ale conditiilor economice, astfel cum sum acestea definite la puncwl I de mai 
sus i pâná la ajungerea la inelegerea prev&uta In la punctul I de mai sus, Concesionarul se angajeazã sa ia Ionic 
mAsurile rezonabile pentru a asigura contrnuitatea Servicillor Concesiunii, thra a aduce atingere, corelativ obligaiei de 
fürnizare a mijloacelor adecvate, dreptului sau la o dreapta compensatie  egala cu pierderile suferite in perioada cuprinsã 
Intre data notificarii schimbarii conditiilor economice i data inträrii In vigoare a modificArii contractuale. 

3. In cazul In care, dupa maximum 6 (ase) luni de la data notificarii prevzute La punctul I de mai sus, schimbarea 
cond4iilor economice flu a fost remediata i una dintre pat considera ca un acord este improbabil, mai ales daca 
Concesionarul estimeaza ca echilibrul financiar al fiirnizarii Serviciilor Concesionate este In mod iremediabil distrus, 
prezentul Contract de Concesiune poate Inceta prin notificarea scrisa trimisa de oricare dintre parp CU cel putin  30 
(treizeci) zile calendaristice in prealabil. 

4. In cazul Incetarii Contractului de Concesiune prin aplicarea prezentului articol, frA a aduce atingere aplicArii, dupa 
caz, a art. 57 i 58 de mai sus, Concedentul va plati Concesionarului: 

a) o despagubire egala cu pierderile suferite In perioada cuprinsa intre data notificarii schimbarii conditiilor economice 
i data incethrii Contractului de Concesiune; 

b) o despagubire anuala in cursul perioadei cuprinse Intre data Incetarii Contractului de Concesiune 5i data expirarii 
nornale a prezentului Contract de Concesiune, calculata conform contractului special de rascumparare definii de an. 
59.2 de mai SUS, i majoratA, daca este cazul, cu contribupile la contul curent i Imprumuturi accesorii ale actionanilor 
contractate Cu cel putin  12 (douäsprezece) luni Inainte de data notificarii schimbarii condipilor economice. 

CAPITOL UL IV - MASURIADMINISTRA TUE SI PENALITATI 

Articolul 64— Suspendarea in cazul unel Lestiuni externe aplicate de Concedent Si substituirea 
Concesionarului 

1. In cazul unor nerespect&i frecvente sau unei neexecutari grave ad a unci Incalcari grave din partea Concesionarului 
In ceea ce privefle obligaile ce-i incumba conform prezentului Contract de Concesiune, In special dacä ameninta 
sigurana publica sau dacà Serviciile Concesionate sunt flirnizate doar paflial, Concedentul ii va soma pe 
Concesionar printr-o notificare scrisa, care va arata cu precizie care sunt faptele ce-i sunt imputate, sä remedieze 
aceastA situatie Intr-un termen fixat, care Incepe sa curga din ziva primirii notificarii i care nu poate fi mai mare do 
10 (zece) zile calendaristice, cu exceptia  unor circumstan;e excep;ionale. 

2. Daca la data expirãrii termenului fixat in soma;ie, Concesionarul nu 5i-a indeplinit obIigaiile pe care nu Ic execulase 
sau le executase necorespunzätor, Concedentul poate, pe cheltuiala i pe riscul Concesionarului, sa recurga Ia una 
dintre urmatoarele masuri: 

a) SA preia drepturile si obligaiIe Concesionarului legate de prezentul Contract de Concesiune prin stabiirea unui 
control temporar al autoritA1or administratiei publice locale, partial sau integral, pe räspunderea, cheltuiala i riscul 
Concesionarului, sau 

b) sa II Inlocuiasch pe acel Concesionar care nu si-a respectat obIigaiile cu o alta societate, In scopul de a remedia 
neexecutarea sau incalcarea ce a condus la notificare, pana la restabilirea situatiei normale. 

3. In cazul preväzut la punctul 2 litera a) de mai sus, In timpul exercitarii controlului extern temporar al autoritapi 
administraei publice locale sau pana In restabiirea situaei normal; prezentul Contract de Concesiune este 
suspendat, integral sau In pane. 

4. In cazul Inlocuirii Concesionarului care nu si-a respectat obligaiile contractuale, prezentul Contract de Concesiune 
Inceteaza conform art. 65 din prezentul Contract de Concesiune. 



Articolul 65 - Incetarea Contractului de Concesiune din vina Concesionarului 

1. in cazul unei neexecutAri serioase §i nejustificate sau a unei mncälcari grave din partea Concesionarului In 
indeplinirea oricareia dintre ob1igaiile ce-i incumbA conform prezentului Contract de Concesiune i, In special, Intr-
until din urmatoarele cazuri: 

a) nerespectarea repetatA sau prelungita a exigene1or tehnice aplicabile In furnizarea Serviciilor Concesionate; 

b) nerespectarea normelor de siguranA; 

c) neglijarea sau Intreruperea fijrnizrii Serviciilor Concesionate din vina Concesionarului; 

d) obstruc;ionarea voluntara a controlului exercitat de catre Concedent; 

e) refuzul de a se supune somatiilor  Concedentului 

sau in cazul in care, in situajia unui Iitigiu, flu se ajunge la un acord ca rezultat al aplicArii procedurii prevazute In art. 69 
de mai ins, Concedentul sau oricare dintre Localitatile semnatare II obliga pe Concesionar, prin notificare scrisa, In care 
se aratã cu precizie faptele ce-i sufit imputate acestuia, sä remedieze situatia Intr-un termen rezonabil, adaptat situatiei, 
care ificepe sä cm-ga din ziva primirii notificarii thrà a putea ft mai mare de 30 (treizeci) zile calendaristice, cu exceptia 
unor circumstante excep;ionale. 

Termenul de 30 (treizeci) de zile preväzut mai sus poate 11 redus la 10 (zece) zile calendaristice In cazul unei 
neexecutari sau a unei incalcari grave care poate avea tin impact imediat asupra siguranei persoanelor sau a bunurilor 
afectate Serviciilor Concesionate sau care poate conduce La intreruperea fiirnizarii acestora. 

2. Dacä, la data expirArii termenului fixat Concesionarului prin notificarea efectuata de cätre Concedent, Concesionarul 
flu i5i Indeplinefle oblig4iile pe care on 5i le executase sau le Incalcase, Contractul de Concesiune poate inceta printr-o 
a doua notificare transmisA de catre Concedent Concesionarului, din vina i pe cheltuiala i riscul acestuia din unnä. 

3. Incetarea Contractului din culpa Concesionarului conduce la exciuderea deflnitivA a Concesionarului de la funtizarea 
Serviciilor Concesionate, cu obIigaa pentru acesta de a suporta consecintele financiare ale masurilor bate de 
Concedent pentru a asigura continuitatea Serviciilor Concesionate. In acest scop, Concedentul va asigura flirnizarea 
Servicii!or Concesionate prin mijloace proprii. 

Inü-un astfel de caz, Concedentul, care a luat locul Concesionarului, poate rAscumØra Bunurile Propril ale 
Concesionarului, la un pret stabilit de comun acord sau de un expert. 

In urma unei astfel de Incetari a Contractului de Concesiune, Pär$Ie vor desemna, ac4ionand rezonabil, In termen de 10 
(zece) zile de la data notificarii Incethrii, un auditor independent sau, In situaa In care flu se poate ajunge Is tin acord 
privind on auditor acceptabil, un auditor va fi desemnat de cAtre Preedinte1e Camerei Auditorilor din Romania, in 
scopul de a stabili o Suma In caz de Incetare Jnainte de Termen care sA fie aplicabila. 

Partile convin cA din cauza caracterului de unicitate al Concesiunii este dificila determinarea cu precizie a valorii 
prejudiciilor reale sau a pierderilor care ar putea 11 suferite de Concedent ca o consecinta a Incetárii Contractului de 
Concesiune din culpa Concesionarului. De aceea In;eleg fl convin cA: 

• Concesionarul va suporta pierderile i prejudiciile datorate neindeplinirii de catre el a obIigailor ce-i 
incumbà; 

• asetnenea plata reprezintä o estimare a justei despagubiri pentru pierderile care pot fi anticipate in mod 
rezonabil ca Ufi rezultat al unei astfel de incetari. 

4. Daca, la expirarea termenului impus Concesionarului de oricare dintre Localitaile semnatare, Concesionarul on 
indeplineste obtigaii1e specifice privind Serviciile Concesionate de pe Aria de competet4A teritorialA a sa wide acesta 
flu a respectat ob1igaiiIe sale, Concedentul este Indreptatita sA se retragA din prezentul Contract de Concesiune printr-o 
notificare scrisa adresata Concesionarului. 

Conditiile unei asemenea retrageri vor fi convenite Impreuna cu celelalte Localitati  semnatare. 

In unna unei astfel de retrageri, Concedent respectiva i Concesionarul vor desemna, actionand  rezonabil In termen de 
10 (zece) zile de la data notiflcarii retragerii, tin auditor independent Mu, In situatia In care nu se poate ajunge la un 
acord privind tin auditor acceptabil, un auditor va fi desemnat de catre PreedinteLe Camerei Auditorilor din România, 
In scopul de a stabili o suma in caz de Incetare Jnainte de Termen aplicabila. 



pupa determinarea Sumel in caz de Incetare Inainte de Termen, Concedentul va plati Concesionarului Suma in caz de 
Incetare Inainte de Termen aphcabila, corespuazätoare culpel Concesionarului, mai pu;in 0 surnä, calculala 
Proportional, care reprezinta prejudicii reparate. Daca Suma in caz de Incetare Inainre de Termer) este inferloara valorli 
prejudiciului reparat, Concesionarul va plati Concedentul diferenta. 

Articolul 66 - Afte cazuri de incetare a Contractului de Concesiune 

I. Contractul de Concesiune poate Inceta imediat In cazul lichidaril judiciare, reorganizarii judiciare cu sau Ara 
autorizarea continuarii activitAtii,  faliment In ceea ce-i privete pe Concesionar sau legat de aceasta 4i In cazul unel 
schimbari In condiile de control al capitalului sau de catre actionari fata de situaa de Is data semnãrii prezentului 
Contract de Concesiune, theA area schimbare ar putea pune In pericol buna fitrnizare a Serviciilor Concesionate. 

incetarea are be din vina, pe cheltuiala §i pe riscul Concesionarului, In conditiile  preväzute in art. 65 de mai sus 4i cu 
efectele stabilite In art. 67 de mai jos. 

2. Contractul de Concesiune poate Inceta in cazul nerespectaril ob1igaii1or contractuale de cätre Concedent, prin 
reziliere de cAtre Concesionar, cu plata de despagubiri in sarcina Concedentului. Concesionarul va avea dreptul (dar nu 
ob1igaia) sA rezilieze prezentul Contract in caz de incalcare importanta, de caEre Concedent, a oricäreia din ohIigaiiIc 
sale, asumate in baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturlior sau obligaçiilor 
Concesionarului, In baza prezentului Contract. In cazul In care Concesionarul are dreptul sa rezilieze prezentul 
Contract, se va aplica mutatis mutandis procedura prevazutA La art. 65 punctele 1 §i 2. 

Articolul 67 - Efectele incetärii 

1. La data incetaril, din once motiv, a Contractului de Concesiune, Concesionarul este obligat sA punA Is dispozitia 
Concedentului, Is cererea acestuia, resursele integrate gestiunii fl fiirnizArii Serviciilor Concesionate, Indeosebi 
personalul operational §i de control, precum si toate bunurile necesare Serviciilor Concesionate, pentru Intreaga 
perloada necesarA implementarli until nou sistem operaUonal  5i pentru cel pupn I (tin) an de la data IncetArii. 

2. Toate consecintele  financiare ale operaiunilor necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor Concesionate in 
cursul perioadei In care este implementat tin nou sistem operational, vor fi bazate pe conditlile convenite, WA a aduce 
atingere aplicarii, thea este cazul, a art. 57, 58 §i 65 de mai sus. 

CAPITOL UL V-  DIVERSE 

Articolul 68 - Legislatia aplicabilä 

Acest Contract de Concesiune este guvernat, executat i interpretat in conformitate cu legea romAna. 

In cazul controverselor asupra termenilor 4i definillior din prezentul Contract de Concesiune, Parple vor folosi tennenii 
i detiniiile folosite In legislapa românA; cand flu exists tin astfel de echivalent, se va folosi sensul literal al termenilor 

fl defini;iilor specificate in prezentul Contract de Concesiune. 

Concedentul fl Concesionarul convin cA prezentul Contract de Concesiune trebuie executat In conformitate cu toate 
standardele i normele legate fl reglementare aplicabile, precum 	cu standardele descrise sau mentionate  In 
Dispozitiile Speciale. 

Articolul 69— Soluflonarea disputelor Si litigiilor 

Once disputa Intre pAr(i legata de prezentul Contract de Concesiune trebuie negociatA In conformitate cu termenii 
prezentului Contract de Concesiune, acordurilor internationale  i legislaiei romane. Daca nu se gAsete o solutie pe cale 
anliabila, disputa va fi solulionata de instanta dupA rezolvarea pe cale amiabila a unei cereni oficiale prealabile. Cererea 
va fi rezolvata in termen de 30 (treizeci) de zile de la primire. La iniativa Concesionarului disputele pot fi rezolvate de 
Curtea Intemationala  de Arbitraj. 

Articolul 70 - Forta Maiora sau Fall du Prince 

1. PenalitAile stabilite In art. 51, 64 i 65 de mai sus i in Dispoziile Speciale nu se aplica daca cauza nerespectarli sau 
neIndepliniril este una dintre urmAtoarele: 

a) for;a majord, care Inseamna un eveniment imprevizibil i insunnontabil, independent de controlul Concedentului sau 
a Concesionarului, fl In special situatiibe de razboi civil, cataclisme naturale. 



b) Fall dii Prince, care Inseanmä luarea unei hothrâri unilaterale din partea Concedentului, imposibil de preväzut Is data 
semnarii prezentului Contract de Concesiune i care face executarea sa mai dificilA sau mai costisitoare, ducându-1 pe 
Concesionar In imposibilitatea de a asigura executarea tuturor sau a unei pafli importante din obligapile ce-i incumba 
conlbnii prezentului Contract de Concesiune. 

2. In cazul in care survine un eveniment precurn cel descris Is punctul I de mai sus, Concesionarul trebuie sA is toate 
masurile penn a asigura continuitatea Serviciilor Concesionate, pang la dispari;ia acelui eveniment §i revenirea Is 
conditii normale de furnizare. Aparitia  unui astfel de eveniment da dreptul Concesionarülui Is o justA compens40e, In 
cazul in care prejudiciul flu & ft compensat de aplicarea art. 63 de mai sus. 

Dacä problems persistA mai mult de 6 (ase) luni de Is data aparitiei evenimentului, fiecare dintre pAfli este indreptAta 
sA punA capAt prezentului Contract de Concesiune, prin notificare scrisA on nfl termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, 
fra a prejudicia aplicarea, daca este cazul, art. 57 i 58 de mai sus, in caz de ForØ Majora, i a art. 59 §i 63.4 de mai 

sus, in caz de Fait du Prince. 

Articolul 71 - Integralitatea prezentului Contract 

Prezentul Contract de Concesiune, inclusiv Dispoziiile Speciale §i Anexele sale, constituie Intreaga baza contractualA 
de delegare a gestiunii Serviciilor Concesionate de cAtre Concedent Concesionarului. 

Articolul 72 - Sediul 

I. Pentru necesitatite prezentului Contract de Concesiune: 

a) Concesionarul ii stabilete sediul la sediu social. Concedentul poate Ii tinut sA ía in considerare modificarile acestui 
sediu dear dupä 7 (apte) zile calendaristice de Is data priinirii notiflcarii corespunzAtoare. 

b) Concedentul ii stabilefle sediul in Comanesti, str. Ciobanus, nr. 2, jud. Bacau. 

Articolul 73 - Notificiri 

1. Once notificare sau cerere in temeiul prezentului Contract de Concesiune trebuie fàcuta prin scrisoare recomandatA 
en confirmare de primire sau inmânata prin curier cu confirmare de pnimire. 

2. NotificArile i cererile stabilite la punctul 1 de mai sus sunt valide thea sunt fcute Is adresele sediilor. 

3. Once notificare transmisA Concedentului in temeiul prezentului Contract de Concesiune i a prelungirii sau efectelor 
sale este valida dacä se face La unnatoarea adresa or. Comanesti, str. Ciobanus, nr. 2, jud. Bacau. 
Concedentul II va inforrna pe Concesionar despre orice schimbare a acestor detalii prin scrisoare recomandata cu 
confirmare de pnimire, trimisä cu 30 (treizeci) zile calendaristice inainte Is adresa sediului sau, In atentia conducAtorului 
organuiui executiv. 

Articolul 74 - Impartirea responsabiitätior de mediu Intre Concedent si Concesionar 

?ncepãnd cu Data Intrarii In Vigoare, Concesionarul va Li rAspuazator de orice incalcare a prevederilor oricArei Legi 
referitoare Is mediul inconjurator, care apare sau a avut Inc dupa Data Intrarii In Vigoare. 

Concesionarul flu va pates, fi inut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Concedentului, cauzate 
anterior Datei IntrArii In Vigoare i care an avut ca rezultat o incalcare sau nerespectare a prevederilor onicârei dispozii 
legale privind mediul Inconjurator. Concedentul se obliga sA-I despagubeascA pe Concesionar pentru orice astfel de 
raspundere legata de mediul InconjurAtor. 

Articolul 75 - Inregistrarea Si diverse cheltuieli 

Prezentul Contract de Concesiune, intocmit In 3 (trei) exemplare originale, va fi Inregistrat de catre Concesionar. 
Cheltuielile, drepturile 5i taxele care pot rezulta din elaborarea i inregistrarea prezentului Contract de Concesiune var fi 
suportate de Concesionar. 

CAFITOLUL VI— LISTA ANEXELOR 

Articolul 76 - Documente anexate prezentului Contract 



Pre5edinte de $edintA, 
Consilier local, 

Contrasemneaza, 
Secretar, 

jurist Daniela Chirila Sopartoc Teofil 

1. Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de Concesiune la Data Semnrii prezentului Contract: 

a) Caietul de sarcini; 
b) Lista bunurilor proprietate publicä §i privatà, aferente Serviciior Concesionate i care sunt transmise spre 

folosinta Concesionarului pe durata contractulul; 
c) Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizärii Serviciilor Concesionate; 
d) Planul de InvestiUi; 

2. Documentele de mai jos pot fi completate i ataate ulterior Datel Semnarii prezentului Contract, dar no mai tärziu 
de Data IfltrArii In Vigoare: 

a) Regulamentele Serviclilor Concesionate; 

3. Documentele de mai jos pot fi completate i ataate ulterior Datel Semnarii prezentului Contract, dar flu nial Iãrzhi 
de sraritu1 Perioadei Tranzitorii: 

a) Jnventarul detaliat a! Bunurilor de Retur din care sà rezulte starea acestora, men;ionat in art. 10 de mai sus; 
b) Planul de Actiuni  Prioritare mentionat  In art. 22 de mai sus; 

Incheiat la 	In 3 (trei) exemplare originale. 


