
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 109 
din 31 iulie 2014 

 

privind modificarea Hotărârii nr.146 din 29 octombrie 2009, privind 

avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în 

aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

 

Văzând Expunerea de motive nr. 12.716/24.07.2014 a Direcţiei Dezvoltare 

Regională, Implementare Proiecte, avizul comisiilor de specialitate, Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.146 din 29 octombrie 2009, precum şi solicitarea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ 

nr.10211/16.06.2014, 

 

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apă şi canalizare şi ale Ordinului nr.88/2007 pentru aprobarea regulamentului-

cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, 

 

Având în vedere prevederile art.5 alin.(2), lit "l" art.16 alin.(3) lit. "f" şi art.21 

alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.146 din 29 octombrie 2009 se 

modifică după cum urmează:  

1. Titlul se modifică şi va avea următorul conţinut :  

„Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş”. 

2. Art.1. se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în 

aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/anexa_hot146_2009.doc


 

 

 

 

 

 

Art. II. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, preşedinte al Consiliului Judeţean 

Mureş în calitate de reprezent al judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ, să voteze în şedinţa Adunării 

Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ 

actualizarea Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în aria de 

operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş, aprobată conform Art.I. 

punctul 3 din prezenta hotărâre. 

 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

AQUA INVEST MURES şi S.C. Compania Aquaserv" S.A. Tîrgu Mureş. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                    Contrasemnează                                  

Ciprian Dobre                                                                       SECRETAR 

                                                                                                    Paul Cosma 



 

 

 

Nr. 12.716/24.07.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea Hotărârii nr.146 din 29 octombrie 2009, privind 

avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în 

aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. 

 

 

  
Prin Hotărârea nr.146 din 29 octombrie 2009, Consiliul Judeţean Mureş a avizat  

Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în aria de 

operare a S.C. Compania Aquaserv S.A., document anexă la Contractul de 

delegare al gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

încheiat între operator şi ADI AQUA INVEST MUREŞ. 

Acest document  stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, definind condiţiile şi modalităţile ce trebuie 

îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre S.C. Compania 

AQUASERV S.A. şi utilizatorii acestor servicii. 

Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, 

recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de 

alimentare cu apă şi de canalizare. 

În urma controlului efectuat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de utilităţi Publice (ANRSC) în perioada 07-11.04.2014, 

experţii acestei instituţii au constatat necesitatea modificării şi completării 

Regulamentului de alimentare cu apă şi canalizare după cum urmează:  

1. Se solicită modificarea şi aprobarea regulamentului serviciului public de 

alimentare cu apă şi canalizare prin includerea în aceasta a prevederilor din 

regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr.88/2007 de la 

art.81 la art.93 inclusiv, respectiv de la art.94 la art.101 inclusiv ;  

2. Se solicită modificarea regulamentului serviciului public de alimentare cu apă 

şi canalizare, a art.155 cu privire la adaptarea formulei cu coeficientul de 

scurgere al apei pluviale preluate la canalizare, conform prevederilor art.215 

din regulamentul cadru aprobat prin ordinul prin includerea în aceasta a 

prevederilor din regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC 

nr.88/2007 (Extras conform Anexei 2);  

3. Se solicită modificarea şi aprobarea contractului de prestare/furnizare a 

serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare prin includerea în formula 

de calcul a apei meteorice a coeficienţilor de scurgere prevăzuţi în SR 1846: 

2/2006. 

 



 

 

 

 

 

Modificările solicitate au fost operate conform situaţiei comparative din Anexa 1  

la prezenta.   

 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre 

modificarea Hotărârii nr.146 din 29 octombrie 2009, privind avizarea 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în aria de 

operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. 

       

 

 

 

PREŞEDINTE                                                      DIRECTOR 

Ciprian Dobre                                                            Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin  

 



 

 

 

 

 

Anexa 1 

Nr.Art. 

regulament 

în vigoare 

Conţinut articole din Regulamentul în vigoare Nr.Art. 

regulament 

propus spre 

aprobare 

Conţinut articole din Regulamentul propus spre aprobare 

Art.72 Transportul apei potabile se realizează cu ajutorul 

infrastructurii delegate, prin respectarea parametrilor 

funcţionali stipulaţi în manualele  de operare 

elaborate de proiectantul sistemului de transport. 

 

Art.72 Transportul apei potabile se realizează cu ajutorul 

infrastructurii delegate, prin respectarea parametrilor 

funcţionali care să indeplinească următoarele condiţii: 

a) să asigure debitul proiectat de apă în secţiunea respectivă; 

b) să fie etanşe, pentru eficienţa funcţionării şi protecţia 

spaţiului învecinat; 

c) să reziste la toate presiunile de lucru din secţiunea 

respectivă; 

d) să păstreze calitatea apei transportate. 

 

  Art.73 La aducţiuni se vor realiza amenajările constructive şi 

dotările cu echipamentele adecvate pentru măsurarea şi 

înregistrarea debitelor, măsurarea presiunilor şi a sistemului 

de control şi colectare a datelor utilizând un sistem de 

control şi achiziţie de date (SCADA) 

 

  Art.74 Toate componentele destinate transportului apei vor fi 

inspectate în conformitate cu planurile de inspecţie şi 

mentenanţă de către personalul de specialitate al societăţii. 

 

Art.73 Înmagazinarea apei potabile se realizează cu ajutorul 

infrastructurii delegate, prin respectarea parametrilor 

funcţionali stipulaţi în manualele de operare 

elaborate de proiectantul sistemului de înmagazinare. 

 

Art.75 Inmagazinarea apei potabile se realizează cu ajutorul 

infrastructurii delegate, prin respectarea parametrilor 

funcţionali stipulaţi în manualele de operare elaborate de 

proiectantul sistemului de înmagazinare. 

 

  Art.76 (1) Construcţiile pentru înmagazinarea apei au, în principal, 

rolul de acumulare a apei pentru compensarea variaţiilor 

orare de debit furnizat, rezervă pentru stingerea incendiilor 



 

şi alimentarea reţelei în situaţia unor indisponibilităţi apărute 

la captare sau a conductei de aducţiune. 

(2) In unele cazuri, construcţiile pentru înmagazinarea apei 

pot îndeplini şi funcţii de rupere a presiunii, asigurarea unui 

timp suficient de contact între reactivi şi apă pentru 

realizarea unei dezinfectări în bune condiţii, înmagazinarea 

apei pentru spălatul filtrelor etc. 

(3) în cazul în care apa este înmagazinată şi stocată într-o 

construcţie care cuprinde mai mult de un singur 

compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire 

proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic 

între ele, construcţia constituie rezervor de înmagazinare 

separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate 

hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare 

individual. 

 

  Art.77 În rezervorul de inmagazinare apa trebuie sa îndeplinească 

condiţiile de calitate stabilite prin Legea nr. 458/2002- 

privind calitatea apei potabile , republicată. 

 

  Art.78 Rezervoarele de înmagazinare trebuie să aibă posibilitatea de 

evacuare a apei de spălare şi să aibă un sistem de acces 

pentru recoltarea de probe de apă. 

 

  Art.79 Spălarea, curăţarea, şi dezinfecţia rezervoarelor de 

înmagazinare sunt obligatorii şi trebuie realizate periodic şi 

ori de câte ori este necesar, iar materialele şi substanţele de 

curăţare şi dezinfecţie trebuie să aibă aviz sanitar de 

folosire. 

 

  Art.80 Rezervoarele de înmagazinare a apei vor fi exploatate şi 

întreţinute astfel încât să nu permită contaminare din 

exterior. 

 

  Art.81 Materialele de construcţie, inclusiv vopselele, substanţele de 

impermeabilizare etc. a instalaţiilor de tratare a apei pentru 



 

potabilizare şi rezervoarele de înmagazinare a apei trebuie să 

aibă aviz sanitar de folosire în acest scop. 

 

  Art.82 Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie să fie 

sigilată în poziţia închis şi se poate deschide numai la 

dispoziţia organelor de pază contra incendiilor. 

 

  Art.83 Personalul de operare va urmări starea rezervoarelor de 

înmagazinare, izolaţia termică, aerisirea, căile de acces, 

pierderile de apă etc. şi va consemna nivelul apei în rezervor, 

temperatura apei şi debitul vehiculat. 

 

  Art.84 Operatorul, care asigura serviciul de alimentare cu apa din 

sistemul de alimentare cu apa şi de canalizare, va asigura 

protecţia calităţii apei în reţelele de apa, prin respectarea 

timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de 

inmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiza a apei, 

efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de 

organele de sănătate publica abilitate. Efectuarea analizelor 

la sursa şi în reţele se va efectua, după luarea măsurilor de 

spalare şi dezinfecţie necesare, ori de câte ori intervin lucrări 

de inlaturare a avariilor. 

 

Art.155     (1) Cantitatea de apă meteorică preluată de 

reţeaua de canalizare se determină pentru toate 

categoriile de utilizatori, prin înmulţirea cantităţii 

specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. 

pentru luna anterioară emiterii facturii, cu 

suprafeţele totale ale incintelor construite şi 

canalizate, declarate de utilizatori.. 

    (2)  Nedeclararea corecta a suprafetelor construite 

şi canalizate care restituie apă pluvială în sistemul 

public de canalizare, constituie contraventie si se 

sancţionează. 

 

Art.166 (1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de 

canalizare se determină pentru toate categoriile de 

utilizatori, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă 

meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară 

emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor 

construite şi canalizate, declarate de utilizatori şi cu 

coeficienţii de scurgere aprobaţi prin Hotărârea A.G.A A.D.I. 

Aqua Invest Mureş. 

(2) Nedeclararea corecta a suprafeţelor construite şi 

canalizate care restituie apă pluvială în sistemul public de 

canalizare, constituie contravenţie si se sancţionează. 

 

Art.168 SC Compania AQUASERV SA are dreptul: Art.179 SC Compania AQUASERV SA are dreptul: 



 

    a) să oprească temporar furnizarea apei sau 

prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea 

prealabilă a utilizatorilor şi fără să îşi asume 

răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii 

grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot 

produce pagube importante, accidente sau explozii, 

defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului 

sau care afectează buna funcţionare a sistemului de 

alimentare cu apă şi/sau de canalizare. În astfel de 

cazuri, SC Compania AQUASERV SA are obligaţia de a 

anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin 

toate mijloacele ce le are la dispoziţie; 

    b) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor 

utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea 

prealabilă, în cazul în care apar restricţionări 

justificate la sursa de apă sau la racordarea şi 

punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul 

sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare ori 

a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste 

restricţionări se pot face cu aprobarea autorităţilor 

administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de 

forţă majoră care nu necesită aprobare; 

    c) să factureze şi  să încaseze contravaloarea 

serviciilor furnizate şi a penalităţilor legale calculate. 

Să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea 

serviciilor suplimentare de canalizare-epurare ape 

uzate  pentru agenţii economici cu impact 

semnificativ asupra calităţii apelor uzate colectate, 

pe principiul “ poluatorul plăteşte ”; 

     d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea 

serviciului de alimentare cu apă, în condiţiile legii, cu 

notificare prealabilă, la utilizatorii care nu şi-au 

achitat facturile pe o perioadă mai mare de 30 de zile 

calendaristice de la data expirării termenului de plată 

a facturii sau care nu respectă clauzele contractuale. 

Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor/ 

a) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea 

serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a 

utilizatorilor şi fără să îşi asume răspunderea faţă de aceştia, 

în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă 

amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau 

explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale 

utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a 

sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. în 

astfel de cazuri, SC Compania AQUASERV SA are obligaţia de a 

anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate 

mijloacele ce le are la dispoziţie; 

 

b) să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor 

utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea 

prealabilă, în cazul în care apar restricţionări justificate la 

sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor 

noi capacităţi din cadrul sistemului de alimentare cu apă sau 

de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. 

Aceste restricţionări se pot face cu aprobarea autorităţilor 

administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă 

majoră care nu necesită aprobare; 

c) să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor 

furnizate şi a penalităţilor legale calculate . Să factureze şi să 

încaseze lunar contravaloarea serviciilor suplimentare de 

canalizare- epurare ape uzate pentru agenţii economici cu 

impact semnificativ asupra calităţii apelor uzate colectate, 

pe principiul “ poluatorul plăteşte 

d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea 

serviciului de alimentare cu apă, în condiţiile legii, cu 

notificare prealabilă, la utilizatorii care nu şi-au achitat 

facturile pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice 

de la data expirării termenului de plată a facturii sau care nu 

respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv 

desfiinţarea branşamentelor/ racordurilor, se iau faţă de 

utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit 

condiţiile impuse de SC Compania AQUASERV SA pentru 



 

racordurilor, se iau faţă de utilizatorii clandestini, 

dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de SC 

Compania AQUASERV SA pentru intrarea în legalitate, 

precum si pentru clientii care nu asigura accesul 

operatorului la instalatiile sale aflate pe proprietatea 

acestuia, inclusiv pentru sistarea furnizarii serviciului.  

Sunt considerate consumuri clandestine şi cazurile 

când consumul se face prin ruperea sigiliilor , 

demontarea contorului şi alte modalităţi de 

sustragere a consumului fără a fi înregistrat de 

aparatura de măsură, operatorul având dreptul de 

sistare a furnizării serviciilor sale până la eliminarea 

definitivă a cauzelor care au provocat  acest lucru 

precum şi până la recuperarea integrală a daunelor 

astfel provocate. Consumul clandestin realizat în 

aceste condiţii se va calcula cu tariful în vigoare la 

data depistării acestuia, multiplicat cu trei şi se va 

aplica pentru maxim 36 de luni , dacă perioada nu se 

poate determina. 

      e) să ceară operatorului sistemului centralizat 

de furnizare a energiei termice, cu înştiinţarea 

Primăriei Tg. Mureş, oprirea apei calde menajere la 

utilizatori în scopul asigurarii apei reci la toţi 

utilizatorii în cazurile în care Uzina de apă Tg. 

Mureş este în imposibilitate de a asigura volumul 

necesar de apă rece potabila şi apă rece pentru 

prepararea apei calde menajere. 

f)  să aibă acces la instalaţiile de utilizare a apei 

aflate în folosinţa sa de pe proprietatea utilizatorului, 

pentru verificarea respectării prevederilor 

contractuale, a funcţionării, integrităţii sau pentru 

debranşare, în caz de neplată sau pericol de avarie a 

acestora, precum şi la contor, dacă se află pe 

proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, 

verificării metrologice sau integrităţii acestuia. 

g)  să verifice şi să constate starea instalaţiilor 

intrarea în legalitate, precum si pentru clienţii care nu 

asigura accesul operatorului la instalaţiile sale aflate pe 

proprietatea acestuia, inclusiv pentru sistarea furnizării 

serviciului. Sunt considerate consumuri clandestine şi cazurile 

când consumul se face prin ruperea sigiliilor , demontarea 

contorului şi alte modalităţi de sustragere a consumului fără a 

fi înregistrat de aparatura de măsură, operatorul având 

dreptul de sistare a furnizării serviciilor sale până la 

eliminarea definitivă a cauzelor care au provocat acest lucru 

precum şi până la recuperarea integrală a daunelor astfel 

provocate. Consumul clandestin realizat în aceste condiţii se 

va calcula cu tariful în vigoare la data depistării acestuia, 

multiplicat cu trei şi se va aplica pentru maxim 36 de luni, 

dacă perioada nu se poate determina. 

e) să aibă acces la instalaţiile de utilizare a apei aflate 

în folosinţa sa de pe proprietatea utilizatorului, pentru 

verificarea respectării prevederilor contractuale, a 

funcţionării, integrităţii sau pentru debranşare, în caz de 

neplată sau pericol de avarie a acestora, precum şi la contor, 

dacă se află pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, 

verificării metrologice sau integrităţii acestuia. 

f) să verifice şi să constate starea instalaţiilor 

interioare ale utilizatorului, incluzând şi instalaţiile de 

preepurare care trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice 

avute la obţinerea avizelor. 

g) să preleveze probe de apă uzată din căminul de 

racord al utilizatorului manual sau cu instalaţie automată de 

prelevare din dotarea sa 

h) să monitorizeze calitatea apelor uzate deversate în 

reţelele publice de canalizare şi să aplice tarifele 

suplimentare în vigoare în situaţia în care încărcarea apelor 

uzate deversate, depăşeşte valorile avizate. 

i) să aplice penalităţile prevăzute de legislaţia în 

vigoare, privind unele măsuri de protecţie a calităţii 

resurselor de apă agenţilor economici care deversează ape 

uzate în reţeaua publică de canalizare. 



 

interioare ale utilizatorului, incluzând şi instalaţiile 

de preepurare care trebuie să corespundă 

prescripţiilor tehnice avute la obţinerea avizelor. 

h)  să preleveze probe de apă uzată din căminul 

de racord al utilizatorului manual sau cu instalaţie 

automată de prelevare din dotarea sa 

i)  să monitorizeze calitatea apelor uzate 

deversate în reţelele publice de canalizare şi să aplice 

tarifele suplimentare în vigoare în situaţia în care 

încărcarea apelor uzate deversate, depăşeşte valorile 

avizate. 

j)  să aplice penalităţile prevăzute de legislaţia în 

vigoare, privind unele măsuri de protecţie a calităţii 

resurselor de apă agenţilor economici care deversează 

ape uzate în reţeaua publică de canalizare. 

 

 

Art.201 C. 

           • (1) Constituie infracţiune şi se sancţionează 

cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 

30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: 

    a) distrugerea, deteriorarea şi manevrarea 

neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a 

altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice aferente 

sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, care 

afectează siguranţa serviciilor, funcţionarea normală 

şi integritatea sistemelor de alimentare cu apă şi de 

canalizare şi produc efecte sau prejudicii materiale 

grave; 

    b) împiedicarea accesului la construcţiile, 

instalaţiile şi echipamentele componente, prin 

amplasarea de construcţii sau prin depozitarea de 

obiecte şi materiale pe traseul aducţiunilor, 

conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, 

hidranţilor exteriori etc. 

(2) Constituie infracţiune în domeniul 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi se 

Art.212 C. 

• Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare 

sau amendă, faptele privind sistemele de alimentare cu 

apă/canalizare, prevăzute de Legea nr.241/2006, 

republicată, coroborate cu dispoziţiile din Codul penal. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei 

nerespectarea prevederilor art.57 (1), 57 (7) precum 

si următoarele fapte: 

    a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor; 

    b) nerespectarea zonelor de protecţie a 

construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare, instituite în 

conformitate cu normele tehnice şi de protecţie 

sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate în 

mod corespunzător, precum şi distrugerea marcajelor 

care semnalizează aceste zone. 

 

Art.203 Prezentul regulament al serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare, a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor regulamentului cadru, a fost supus 

dezbaterii publice în data de .......….. şi a fost 

aprobat de autoritătile administratiei publice locale 

deservite, făcând parte din anexele contractului de 

delegare nr. …………………./.................... . 

 

Art.214 Prezentul regulament al serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare, a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

regulamentului cadru şi a fost aprobat de prin Hotărârea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş 

n. ....................din .....................................  

 

Art.204 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, 

orice dispoziţie contrară acestuia, precum şi orice 

prevedere a vreunei hotărâri a Consiliului local al 

Municipiului Tîrgu Mureş, care contravine prezentului 

regulament, se abrogă. 

 

Art.215 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice 

dispoziţie contrară acestuia, precum şi orice prevedere a 

vreunei hotărâri ale Consiliilor locale ale unităţilor 

administrativ teritoriale membre ale ADI Aqua Invest Mureş, 

care contravin prezentului regulament, se abrogă. 

 



 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

EXTRAS DIN ORDINUL  Nr. 88 din 20 martie 2007 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare 

 

.............................. 

ART. 81 

    Conductele ce transportă apă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: 

    a) să asigure debitul proiectat de apă în secţiunea respectivă; 

    b) să fie etanşe, pentru eficienţa funcţionării şi protecţia spaţiului învecinat; 

    c) să reziste la toate presiunile de lucru din secţiunea respectivă; 

    d) să păstreze calitatea apei transportate. 

    ART. 82 

    La aducţiuni se vor realiza amenajările constructive şi dotările cu echipamentele 

adecvate pentru măsurarea şi înregistrarea debitelor, măsurarea presiunilor şi a 

sistemului de control şi colectare a datelor utilizând un sistem de control şi achiziţie de 

date (SCADA). 

    ART. 83 

    (1) În lipsa aparatelor de măsură, determinarea capacităţii de transport a aducţiunii 

se face prin calcul. 

    (2) Determinarea capacităţii aducţiunii prin calcul se face prin stabilirea unor 

tronsoane de aducţiune care: 

    a) au acelaşi diametru; 

    b) se poate măsura presiunea la capetele tronsoanelor; 

    c) se cunoaşte cota topografică a capetelor tronsoanelor; 

    d) nu sunt prevăzute legături pentru alimentarea altor utilizatori. 

    (3) Dacă se cunoaşte diametrul conductei, distanţa între două secţiuni, cotele 

piezometrice ale secţiunilor de capăt, se poate calcula debitul folosind o relaţie 

matematică precizată în literatura de specialitate sau pusă la dispoziţie de fabricanţii 

conductelor. 

    ART. 84 

    În cazul în care aducţiunea nu are în dotare un echipament de măsurare pentru 

presiune sau pentru debit şi nu sunt prevăzute nici amenajările constructive pentru 

instalarea lor, determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, 

asigurându-se o precizie relativ bună. 

    ART. 85 

    Testarea rezistenţei conductei la presiune se face după metodologia dată în proiect, 

iar în lipsa acesteia se recomandă folosirea prescripţiilor din SR EN 805:2000. 

    ART. 86 

    (1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel puţin 

săptămânal. 

    (2) Inspecţia va fi făcută, de regulă, de acelaşi personal, pentru a se obişnui cu 

detaliile şi a putea sesiza diferenţele de la un control la altul. Rezultatul inspecţiei se  

 



 

 

 

consemnează într-o fişă de inspecţie al cărei conţinut va fi stabilit în cadrul procedurilor 

proprii. Ele stau la baza: 

    a) întocmirii planului de întreţinere şi a executării lucrărilor necesare; 

    b) executării lucrărilor de reparaţie, dacă este cazul; 

    c) avertizării populaţiei dacă aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apă 

(oprirea apei, restricţii de furnizare) sau de calitatea acesteia (măsuri de dezinfectare 

suplimentară) etc.; 

    d) luarea măsurilor asupra intervenţiilor neautorizate în zona de protecţie sanitară. 

    (3) În timpul inspecţiei se verifică: 

    a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcţionare, prezenţa apei în 

cămin, anunţându-se echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi 

eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc.; 

    b) supratraversările: starea structurii de rezistenţă, tendinţa râului de erodare a 

malurilor, suprafeţelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea căii de acces, starea 

termoizolaţiei/hidroizolaţiei etc.; 

    c) starea suprafeţei de teren asigurată ca zonă de protecţie sanitară: depozite de 

deşeuri necontrolate, folosirea substanţelor nepermise, utilizarea apei în mod 

fraudulos, existenţa mijloacelor de reperare a conductei, tendinţa de lunecare a 

terenului etc.; 

    d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcţiei, starea 

mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, 

închiderea de protecţie etc.); 

    e) starea altor mijloace de asigurare a funcţionării; 

    f) starea staţiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dacă există; în staţie se 

va intra numai pe baza unei autorizaţii de acces emise în acest sens; 

    g) verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apă în vederea 

controlului asupra calităţii. Probele de apă potabilă vor fi luate numai de personal 

special instruit, iar probele vor fi centralizate şi, pe baza lor, se va realiza raportul 

anual asupra calităţii apei, conform prevederilor legale în vigoare. 

    ART. 87 

    Când există mijloace de măsurare a parametrilor de funcţionare, valorile acestora vor 

fi notate în fişă, iar persoana în a cărei grijă intră supravegherea tehnologică a 

sistemului va verifica dacă s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei şi eventual 

va solicita cercetări mai amănunţite. 

    ART. 88 

    Pentru aducţiunile lungi (15 - 150 km), se recomandă implicarea în supravegherea 

aducţiunilor a unui personal angajat care să locuiască în zonă pentru a evita deplasările 

lungi; în caz contrar, vor fi puse la dispoziţie mijloace de transport. În cazuri speciale 

vor fi prevăzute cantoane de exploatare şi personal permanent. 

    ART. 89 

    Lucrările de întreţinere la aducţiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului 

inspecţiei sau după un plan anual de întreţinere, astfel: 

    a) se verifică şi se corectează funcţionalitatea tuturor armăturilor, căminelor: 

semestrial; 

    b) se curăţă şi se înierbează zonele de protecţie sanitară: anual; 

 



 

 

 

    c) se etanşează vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din 

cămine, supratraversări, elemente de semnalizare: anual; 

    d) se verifică subtraversările de drumuri naţionale şi căi ferate: săptămânal; 

    e) se verifică stabilitatea pământului pe traseu şi eventualele tasări: lunar; 

    f) se verifică pierderile de apă pe tronsoane; 

    g) se detectează eventuale branşări neautorizate: lunar; 

    h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aducţiunii: anual; 

    i) se spală tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltări biologice etc.): 

după caz. 

    ART. 90 

    Lucrările de aducţiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi 

inspectate şi se vor efectua lucrări de întreţinere, în special înaintea sezonului friguros 

şi după acesta; înainte, pentru curăţare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului 

de protecţie, montarea elementelor de protecţie, şi după, pentru refacerea taluzurilor 

în urma efectului gheţii, verificarea modului de funcţionare, eliminarea vegetaţiei care 

împiedică o bună curgere etc. 

    ART. 91 

    Pentru cunoaşterea performanţelor funcţionale ale aducţiunii şi reţelei, periodic, se 

va face verificarea presiunilor, a pierderilor de apă, iar în cazuri mai complexe, un audit 

de specialitate cu personalul atestat. 

    ART. 92 

    (1) În funcţie de întindere şi importanţă, sistemul de transport al apei trebuie 

continuu supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul şi presiunea în secţiunea de 

control. 

    (2) Aducţiunea trebuie verificată prin debitul cu care alimentează rezervorul, 

măsurându-se local debitul şi presiunea în secţiunile de control, şi prin compararea 

valorilor obţinute cu valorile din schema generală de funcţionare a sistemului. 

    (3) Pentru realizarea unui bilanţ al apei şi pentru a avea o evaluare generală a 

eficienţei sistemului, se va determina mărimea pierderii de apă din sistem, prin 

măsurarea simultană a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul 

contoarelor de apă, pe tronsoane. 

    (4) Pentru determinarea liniei piezometrice în lungul sistemului se vor face 

măsurători ale presiunii în secţiunile de control ale sistemului care se vor compara cu 

datele de calcul pentru punerea în evidenţă a unor disfuncţionalităţi pe conducta de 

aducţiune. 

    ART. 93 

    Pierderile de apă admisibile pentru o aducţiune trebuie să se situeze la valori sub 5% 

din cantitatea de apă intrată în sistem. 

 

    SECŢIUNEA a 5-a 

    Înmagazinarea apei 

 

    ART. 94 

    (1) Construcţiile pentru înmagazinarea apei au, în principal, rolul de acumulare a 

apei pentru compensarea variaţiilor orare de debit furnizat, rezervă pentru stingerea  

 



 

 

 

incendiilor şi alimentarea reţelei în situaţia unor indisponibilităţi apărute la captare sau 

a conductei de aducţiune. 

    (2) În unele cazuri, construcţiile pentru înmagazinarea apei pot îndeplini şi funcţii de 

rupere a presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact între reactivi şi apă pentru 

realizarea unei dezinfectări în bune condiţii, înmagazinarea apei pentru spălatul 

filtrelor etc. 

    (3) În cazul în care apa este înmagazinată şi stocată într-o construcţie care cuprinde 

mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire 

proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia 

constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt 

conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual. 

    ART. 95 

    (1) În rezervorul de înmagazinare apa trebuie să fie sanogenă şi curată, să fie lipsită 

de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot 

constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană şi să îndeplinească cerinţele 

minime prevăzute în legislaţia în vigoare. 

    (2) Apa potabilă este considerată sanogenă şi curată dacă în proba prelevată la 

ieşirea din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, 

E.coli şi streptococi fecali sunt cele prevăzute în legislaţia specifică şi dacă rezultatele 

determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absenţa acestora în 95% din probele 

prelevate, pe durata unui an calendaristic. 

    ART. 96 

    Operatorul serviciului de alimentare cu apă trebuie să asigure prelevarea şi 

analizarea săptămânală a unei probe de apă de la ieşirea din fiecare rezervor de 

înmagazinare în funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: 

bacterii coliforme totale, E.coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C şi la 

37 grade C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual. 

    ART. 97 

    Operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apă potabilă 

înmagazinată care să acopere minimul necesar pentru o perioadă de 12 ore de 

întrerupere a prelucrării şi livrării în staţiile de tratare. 

    ART. 98 

    Rezervoarele de înmagazinare trebuie să aibă posibilitatea de evacuare a apei de 

spălare şi să aibă un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apă. 

    ART. 99 

    Spălarea, curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare sunt obligatorii şi 

trebuie realizate periodic şi ori de câte ori este necesar, iar materialele şi substanţele 

de curăţare şi dezinfecţie trebuie să aibă aviz sanitar de folosire. 

    ART. 100 

    Rezervoarele de înmagazinare a apei vor fi exploatate şi întreţinute astfel încât să nu 

permită contaminare din exterior. 

    ART. 101 

    Materialele de construcţie, inclusiv vopselele, substanţele de impermeabilizare etc., 

a instalaţiilor de tratare a apei pentru potabilizare şi rezervoarele de înmagazinare a 

apei trebuie să aibă aviz sanitar de folosire în acest scop. 

 



 

 

 

    ART. 102 

    Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie să fie sigilată în poziţia închis şi 

se poate deschide numai la dispoziţia organelor de pază contra incendiilor. 

    ART. 103 

    Personalul de operare va urmări starea rezervoarelor de înmagazinare, izolaţia 

termică, aerisirea, căile de acces, pierderile de apă etc. şi va consemna nivelul apei în 

rezervor, temperatura apei şi debitul vehiculat. 

    ART. 104 

    Operatorul, care asigură serviciul de alimentare cu apă din sistemul de alimentare cu 

apă şi de canalizare, va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin 

respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, şi o va 

certifica prin buletine de analiză a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin 

avize, de organele de sănătate publică abilitate. Efectuarea analizelor la sursă şi în 

reţele se va efectua, după luarea măsurilor de spălare şi dezinfecţie necesare, ori de 

câte ori intervin lucrări de înlăturare a avariilor. 

………………………………… 

ART. 215 

    (1) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin 

înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna 

anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi 

neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi 

de SR 1846-1:2006. 

    (2) În cadrul contractelor de furnizare se vor putea utiliza formule de calcul analitic, 

aplicabile fiecărui utilizator, sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, 

determinate tot analitic, pe baza prevederilor alineatului (1). Indiferent de varianta 

aleasă, în documentele menţionate se va evidenţia formula de determinare folosită. 
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