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                                                                             Anexa nr.1 la H.C.L. Copsa Mica nr._____/2009 

 

 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

AL SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA AL 

ORASULUI  COPSA MICA 

 

 
 

CAP. I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

ART. 1 

    (1) Prevederile prezentului  regulament se  aplica  SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA, persoana juridica infintata de Consiliul Local al orasului Copsa 

Mica prin HCL nr.31 din 17 octombrie 1995 completata de  HCL nr.6 din 25 ianuarie 1996 in 

scopul gestionarii in mod direct a serviciului public cu specific de gospodarie comunala . 

    (2) Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea SERVICIULUI PUBLIC 

DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, definind condiţiile şi modalităţile ce trebuie 

îndeplinite pentru asigurarea serviciului public cu specific de gospodarie comunala de prestare a 

serviciilor de alimentare cu apa in scop menajer şi canalizare, furnizarea agentului termic si a apei 

calde catre blocul nr.37 ANL din orasul Copsa Mica, maturatul pavelelor, trotuarelor,  

acostamentelor, precum si serviciilor de intretinere si reparatii pentru satisfacerea nevoilor 

populatiei si ale institutiilor publice din orasul Copsa Mica. 

    (3) Apa in scop menajer este preluata de la Uzina de apa de la  SC SOMETRA SA Copsa Mica in 

baza protocolului nr.11385/24.05.2001 incheiat intre SC SOMETRA SA Copsa Mica in calitate de 

furnizor si PRIMARIA Copsa Mica impreuna cu SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA in calitate de beneficiari. Apa in scop menajer va putea fi utilizata  de 

catre populatie, institutiile publice si agentii economici numai in scopuri menajere. SERVICIUL 

PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA nu intervine in schimbarea 

parametrilor calitativi ai apei furnizate, aceasta avand caracter nepotabil.     

    (4) Producerea si distribuirea agentului termic si a apei calde in orasul Copsa Mica se face catre 

30 de apartamente din blocul nr.37 ANL care are o centrala termica proprie. 

    (5) Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea la facturarea apei in scop menajer 

exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apa şi de canalizare, la 

facturarea agentului termic si a apei calde din blocul ANL, la facturarea lucrarilor efectuate catre 

populatie si institutiilor publice. 

    (6) SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA in calitate de 

prestator de servicii si facturare a apei in scop menajer şi canalizare, agent termic si apa calda si 

serviciile de intretinere si reparatii, precum şi relaţiile dintre serviciul public şi utilizatori, se vor 

conforma prevederilor prezentului regulament elaborat şi aprobat de Consiliul  Local  al  orasului 

Copsa Mica . 

   (7) Sediul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA este in 

orasul Copsa Mica pe str.Alea Castanilor nr.7. 
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CAP. II  

ATRIBUTIILE SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA      

 
 

ART. 2  

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA organizat la nivel de 

serviciu are in principal urmatoarele atributii: 

 

a). prestarea serviciilor de apa in scop menajer si de canalizare catre populatie, institutii publice    si 

agenti economici; 

b). colectarea si evacuarea apelor pluviale; 

c). furnizarea agentului termic si a apei calde catre blocul nr 37 ANL; 

d). maturatul  si intretinerea curateniei pe caile publice; 

e). exploatarea si intretinerea retelelor de apa in scop menajer si de canalizare; 

f). evacuarea continuturilor  cosurilor stradale ; 

    g). curatatul zapezii de pe caile publice, mentinerea in  stare de functionare a acestora pe timp de  

polei si inghet; 

  h). intretinerea parcurilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor  de 

joaca pentru copii; 

  i) lucrari de vopsitorie; 

j). intretinerea si reparatia semnelor pentru optimizarea circulatiei rutiere si pietonale; 

k).intretinerea   parcarilor, a locurilor publice de afisaj si reclame, a panourilor publicitare, a 

mobilierului urban si ambiental; 

l). servicii de intretinere, reparatii curente a imobilelor  aflate in proprietatea unitatilor 

administrativ-teritoriale; 

m). asigurarea pazei obiectivelor din administrare; 

n). lucrari de vidanjare; 

o). dezinfectia prin clorinare a bazinelor de colectare a apei de izvor distribuita cismelelor dintre 

blocuri; 

p). reparatia si intretinerea mijloacelor  si a utilajelor din cadrul  primariei; 

q). colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public . 

 

Activitatea de gospodarie comunala este organizata la nivel de serviciu public cu personalitate 

juridica aflata in subordinea Consiluilui local al orasului Copsa Mica. 

 

CAP. III 
ART. 3 

În sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc după cum urmează: 

3.1.   apa in scop menajer – apa cu caracter nepotabil sau apa care  nu indeplineste indicatori de 

potabilitate. 

3.2. apa potabilă - apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate   apa captata de la izvoare folosita 

la cismelele dintre blocuri si fantani avînd caracter de apa potabila intrebuintata la baut si gatit. 

3.3. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii 

publice şi servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi 

igienico-sanitare; 

3.4. autoritate de reglementare competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - denumita în continuare A.N.R.S.C, Autoritatea 

Nationala de Reglementare a Energiei - denumita în continuare A.N.R.E.; 

    3.5. acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apa şi/sau de canalizare de a 

se bransa/racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare; 
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    3.6. bransament de apa - partea din reţeaua de alimentare cu apa, care asigura legatura dintre 

reţeaua publica de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Bransamentul 

deserveste de  regula  un singur utilizator. Numai in cazul in care nu sunt alte posibilitati tehnice de 

bransare, bransamentul poate deservii 2- 4 utilizatori.  

   3.7. cămin de bransament - construcţie componenta a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând 

sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul 

aferent acestuia; 

   3.8. contor de bransament - aparatul de măsurare a cantităţii de apa consumată de utilizator, care 

se monteaza pe bransament între doua vane-robinete,de regula la limita proprietăţii utilizatorului; 

contorul este ultima componenta a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind 

utilizat la determinarea cantităţii de apa consumată, în vederea facturarii. 

   3.9.  contract  - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru 

relaţiile comerciale dintre SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA 

MICA şi utilizator; 

    3.10. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în 

proprietatea publica a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt 

de folosinta sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale 

sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public 

naţional; 

   3.11. imobil - orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de producţie 

industriala, comercială, de prestări servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic 

dovedit. În cazul blocurilor de locuinţe, la care terenul aferent nu este delimitat, se considera 

imobile toate acele blocuri care au adrese poştale distincte; 

   3.12. instalaţii interioare de apa - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea 

utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publica şi instalatia interioară de 

utilizare a apei, şi care asigura transportul apei preluate din reţeaua publica la punctele de consum 

şi/sau la instalaţiile de utilizare; 

    3.13. instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în 

administrarea utilizatorului, care asigura preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de 

utilizare a apei pana la căminul de racord din reţeaua publica; 

    3.14. SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. - persoana 

juridică romana care are competenta şi capacitatea, recunoscute prin HCL, de a furniza/presta, în 

condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigura 

nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia.  

   3.15. punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea 

utilizatorului se branseaza la instalaţiile aflate în administrarea SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA.  Punctul  de  delimitare   este  limita  de  

proprietate. Punctul de delimitare asigura identificarea poziţiei de montare a dispozitivelor de 

măsurare-înregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalaţiilor, ca şi precizarea 

drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la exploatarea, întreţinerea şi 

repararea acestora. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publica de 

canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componenta a reţelei publice, în sensul de 

curgere a apei uzate; 

    3.16. racord de canalizare - partea din reţeaua publica de canalizare care asigura legatura dintre 

instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publica de canalizare, inclusiv 

căminul de racord; 

    3.17. repartitor de costuri - aparat cu indicaţii adimensionale destinat masurarii, înregistrării şi 

individualizarii consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui imobil. Contoarele de apa 

montate în aval de contorul de bransament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri; 

    3.18. reţea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcătuită din 

reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie; 

    3.19. reţea de distribuţie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcătuită din 

reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigura distribuţia apei la doi ori la mai 

mulţi utilizatori independenţi; 
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    3.20. reţea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, 

canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigura preluarea, evacuarea şi 

transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulţi utilizatori independenţi; 

 

ART. 4 

    La elaborarea şi aprobarea regulamentului SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA, Consiliul local al orasului Copsa Mica  respecta următoarele 

principii: 

 - securitatea serviciului; 

 - tarifarea echitabila; 

 - rentabilitatea, calitatea şi eficienta serviciului; 

 - administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica ; 

 - transparenta şi responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele,   

utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora; 

 - continuitatea prestarii serviciului de apa si de canalizare din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

 - adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 

 - accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale; 

 - respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi 

sănătăţii populaţiei (toate activitatile care se fac in scop menajer). 

 

CAP. IV 

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL  

 

ART. 5 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA este infintat si aprobat 

prin hotarare a Consiliului local Copsa Mica. 

 

ART. 6 

Conducerea operativă a SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA 

MICA  este realizată de un sef de serviciu, numit în condiţiile legii.Seful de serviciu asigură 

conducerea, îndrumarea şi controlul compartimentelor. 

 

ART. 7 

În absenţa sefului de serviciu, atribuţiile acestuia sunt preluate de şeful compartimentului tehnic sau 

de seful  compartimentului administrativ financiar. 

 

ART. 8 

Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local, prin 

hotărâre, la propunerea primarului.  

 

 

ART. 9 

Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei în vigoare aplicabilă personalului 

contractual din sectorul bugetar.  

 

CAP V. 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  
 

ART. 10 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA  are în structura sa doua 

compartimente funcţionale:  

1. Compartimentul tehnic.  

a.contractari 

b.intretinere si reparatii 
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c. urmarire si recuperare debite 

2.Compartimentul administrativ- financiar 

a.contabilitate 

b.administratie 

c.resurse umane 

d.incasari 

 

Art.11. Organigrama SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA  

, aprobată prin hotarare a Consiliului Local Copsa Mica, se constituie în anexă la regulament. 

  

 

 

CAP. VI   

ATRIBUŢIILE SEFULUI DE SERVICIU 

 

ART. 12 

Seful de serviciu are următoarele atribuţii, competenţe şi obligaţii:  

a) asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor ce se desfăşoară în cadrul 

compartimentelor funcţionale;  

b) reprezintă SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA în relaţiile 

profesionale cu instituţiile publice ce contribuie la realizarea atribuţiilor ce fac obiectul de activitate 

al acestui serviciu comunitar;  

c) reprezintă SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA în relaţiile 

cu conducerea Primăriei, Consiliului Local, aparatului de specialitate al primarului şi celelalte 

servicii publice locale, precum si cu alte institutii si agenti economici din orasul Copsa Mica si din 

tara;  

d) verifică permanent şi complet modul în care se desfăşoară activităţile specifice, comparativ cu 

standardele şi programele stabilite;  

e) răspunde de organizarea serviciului in  condiţiile de protecţie optimă a consumatorilor şi de 

concurenţă loială între agenţii economici;  

f) urmăreşte ca activitatea de prestări servicii intretinere si reparatii să se realizeze numai în spaţiile 

afectate fiecărei institutii publice, persoana fizica sau alt prestator de servicii şi interzice lucrarile 

care se executa fara a fi luate in prealabil normele minime de securitate si sanatate in munaca pe 

suprafaţa căilor de circulaţie (străzi, trotuare) sau parcări;  

g) răspunde de corecta administrare a serviciului prin intermediul sefilor de compartimente;  

j) vizeaza proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, precum şi lista de investiţii;  

k) întocmeşte propuneri privind stabilirea taxelor şi tarifelor specifice activităţiilor desfăşurate ce se 

supun aprobării Consiliului Local, la propunerea primarului;  

l) organizează controale la fiecare compartiment  privind realitatea si corectitudinea taxării, 

inscrisurilor si lucrarilor;  

m) contrasemnează contractele de prestari servicii cu persoanele fizice, agenţii economici si 

institutiile publice care detin bransamente de apa in scop menajer si de canalizare;  

n) asigură organizare şi desfăşurare în bune condiţii a licitaţiilor privind achiziţionare de bunuri şi 

servicii pentru SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA ;  

p) vizează, prin semnătură, toate rapoartele de specialitate ale serviciului înaintate spre discutare, 

avizare şi aprobare;  

q) semnează documentele întocmite conform prevederilor legale;  

r) urmăreşte desfăşurarea eficientă a relaţiilor cu publicul în cadrul birourilor şi compartimentelor 

din componenţa serviciului;  

ş) verifică periodic modul de respectare a programului de lucru a personalului din subordine;  

t) asigură programarea şi efectuarea concediilor de odihnă de către personalul serviciului, astfel 

încât să se asigure realizarea activităţii fără disfuncţionalităţi;  

ţ) îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de către Consiliul local.  
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CAP. VII  

ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE 

  

ART. 13 

COMPARTIMENTUL TEHNIC:  

- efectuează lucrări specifice de întreţinere, ce privesc buna funcţionare a retelelor de apa si de 

canalizare;  

- verifică funcţionarea la parametrii corespunzători a a retelelor de apa si de canalizare;  

- procură materialele necesare întreţinerii corespunzătoare a instalaţiilor a retelelor de apa si de 

canalizare;  

- întocmeşte referatele de necessitate pentru procurarea materialelor si echipamentelor; 

- efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii la solicitarea persoanelor fizice si institutiilor publice; 

- asigură reprezentarea prin delegare a SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA în toate litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a organelor 

jurisdicţionale;  

- întocmeşte cereri de chemare în judecată, la sesizare, întâmpinări şi alte acte procesuale adresate 

instanţelor judecătoreşti;  

- comunică instanţelor judecătoreşti informaţiile sau actele solicitate în vederea soluţionării cauzelor 

ce privesc SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA;  

- exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti;  

 

Art.14. 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV - FINANCIR  

- asigura prin celelalte compartimente preluarea tuturor informatiilor privind activitatea economico    

– financiara a SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA;  

- elaboreaza proiectul de buget la sfarsitul anului pentru anul urmator,  il supune spre aprobare 

Consiliului local ;  

- lunar intocmeste balante de cheltuieli si trimestrial , elaboreaza raportari de executie bugetara care 

se depune la Consiliul Local, pana la data de 5 ale lunii urmatoare trimestrului ;  

- inregistreaza si evidentieaza cantitativ si valoric resursele materiale si financiare ale serviciului;  

- tine evidenta intregului patrimoniu si verifica integritatea in conformitate cu legislatia in vigoare ;  

- asigura evidenta contabila a mijloacelor fixe si a celorlalte materiale si bunuri valorice;  

- organizeaza si participa la lucrarile de inventariere si valorificare a rezultatelor acestuia;  

- realizeaza ansambul de activitati prin care se determina si se obtin resursele financiare necesare 

obiectivelor ;  

- realizeaza analize financiare la nivelul serviciului ;  

- asigura indeplinirea in conformitate cu dispozitiile legale , obligatiile SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA catre bugetul statului , catre bugetul asigurarilor 

sociale, unitati bancare , terti ;  

- asigura prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar ;  

- asigura intocmirea documentelor de plati din contul trezoreriei si a operatiunilor de decontare cu 

furnizorii ;  

- asigura si organizeaza tinerea la zi si corecta a contabilitatii in mod cronologic si sistematic ;  

- respecta regulile de intocmire a bilantului contabil si depunerea la termen la organele de drept ;  

- asigura controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si procedurile de prelucrare utilizate, precum 

si exactitatea datelor contabile furnizate, Legea 82/1991, stabileste obligativitatea conducerii 

evidentei contabile in baza normelor elaborate de Ministerul de Finante .  
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ART. 15 

Angajarea, numirea si eliberarea personalului din cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA se face de catre seful de serviciu in conditiile 

legilor in vigoare. 

 

 

CAP VIII  
 

SECTIUNEA A  I  -A 

 

A.SERVICIUL DE APA IN SCOP MENAJER  

 

ART. 16 

Serviciile prestate prin retelele de alimentare cu apa in scop menajer şi de canalizare au drept scop 

asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea şi evacuarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe 

teritoriul localităţii. 

 

ART. 17 

    (1) Apa in scop menajer distribuita prin retelele de alimentare cu apa este destinată satisfacerii cu 

prioritate numai in scopuri menajere a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, 

ale operatorilor economici în lipsa apei potabile şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea 

incendiilor.  

   (2) Utilizarea apei in scop menajer în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) nu este 

permisă 

   (3) În cazul în care cerinţele de apa in scop menajer ale operatorilor economici nu pot fi acoperite 

integral, aceştia pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabilă prin sisteme proprii, realizate şi 

exploatate în condiţiile legii; 

   (4) Se interzice orice legatura sau interconectare între sistemele de alimentare cu apa potabilă de 

la cismelele dintre blocuri cu apa furnizata in scop menajer.  

 

 

 

 ART. 18 

    (1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure, cu precădere, colectarea, transportul, şi evacuarea 

într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, 

precum şi a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul localităţilor. 

   (2) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie sa respecte condiţiile precizate prin 

acordul de preluare în canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum şi pe 

cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea 

lor, sa nu conducă la: 

    a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare; 

    b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare; 

    c) perturbarea functionarii normale a statiei de epurare prin depăşirea debitului şi a încărcării sau 

prin inhibarea proceselor de epurare; 

    d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de exploatare a 

sistemului; 

    e) apariţia pericolelor de explozie. 

     

ART. 19 

    (1) Măsurarea cantităţilor de apa furnizate de operatorul SC SOMETRA SA Copsa Mica, catre 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA prin intermediul 

sistemelor de alimentare cu apa, sub forma de apa cu caracter nepotabil folosita numai in scopuri 

menajere sau apa bruta, este obligatorie. Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctelor de 

delimitare/separare a retelelor de alimentare cu apa in scop menajer a orasului Copsa Mica a 
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echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în 

domeniu, emise de Biroul  Roman  de Metrologie  Legala . 

  (2) Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit în regim pausal 

prevăzut de actele normative în vigoare. 

 

 

ART. 20 

    (1) În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apa şi de canalizare, autorităţile administraţiei 

publice locale au responsabilitatea planificarii şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare 

functionarii sistemelor în condiţii de siguranta şi la parametrii ceruti prin prescripţiile tehnice. În 

acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investiţiilor, plecandu-se de la un plan 

director de perspectiva. Autoritatile administraţiei publice locale are responsabilitatea de a face 

investitii majore pentru schimbarea actuala a retelelor de apa si de canalizare si prin aceasta de a 

asigura populatiei, institutiilor publice, agentilor economici apa potabila incadrata in normele de 

potabilitate in vigoare.  

 

    (2) SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA  trebuie sa asigure 

funcţionarea cât mai permanenta a sistemului de alimentare cu apa in scop menajer prin intermediul 

SC SOMETRA SA Copsa Mica la toţi utilizatorii, precum şi continuitatea evacuarii apelor colectate 

de la aceştia. 

    (3) Întreruperea alimentarii cu apa şi a evacuarii apelor uzate la canalizare este permisă numai în 

cazuri prevăzute de lege sau de prezentul regulament, precum şi în cazurile de forta majoră. 

    (4) Reţeaua secundara  de alimentare cu apa in scop menajer , inclusiv bransamentele, intra în 

obligaţiile de întreţinere şi reparatie ale SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA iar reteaua principala de alimentare si transport intra in obligaţiile de 

întreţinere şi reparatie a Primariei orasului Copsa Mica si/sau în colaborae cu SC SOMETRA SA 

COPSA MICA, sau alte firme de reparatii agreate de Primarie. 

    (5) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), (4) şi (5), SERVICIUL PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA va asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea 

reţelelor, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii 

tehnice, reparaţii curente.  

    (6) La solicitarea utilizatorilor SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA 

COPSA MICA. va interveni pentru asigurarea continuităţii functionarii reţelei de canalizare. În 

cazul constatării existenţei unor obturari ale canalizarii din vina dovedită a utilizatorului, 

cheltuielile vor fi suportate de către acesta. 

 

ART. 21 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA prin intermediul 

Primariei orasului Copsa Mica va avea acces, va detine unde este cazul şi va actualiza următoarele 

documente : 

    a) protocolul incheiat intre: Primaria Copsa Mica-Serviciul Public de Gospodarire Comunala 

Copsa Mica pe de o parte si SC.SOMETRA SA Copsa Mica pe de alta parte ; 

    b) planul cadastral al situaţiei terenurilor; 

    c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele 

subterane, aduse la zi, cu toate modificările sau completările; 

    d) normele generale şi specifice de protecţie a muncii, aferente fiecărui echipament, fiecărei 

instalaţii sau fiecărei activităţi; 

    e) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; 

    f) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 

     

ART. 22 

Documentele puse la dispoziţie de autoritatea publica locală, după caz, se vor păstra la sediul 

SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA 
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ART. 23 

    (2) Pe durata prestarii servicilor de apa si de canalizare se vor intocmii fise tehnice in care se vor 

trece urmatoarele date privind: 

    a) incidentele sau avariile; 

    b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei; 

    c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza; 

    d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei; 

    e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate; 

    f) lista de piese şi/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate; 

    g) componenta şi echipa care a efectuat reparaţia accidentala sau planificata, chiar în cazul în care 

reparaţia s-a executat de alt agent economic; 

    h) perioada cat a durat reparaţia, planificata sau accidentala; 

     

Transportul apei in scop menajer cu caracter nepotabil  
 

ART. 24 

    Conductele ce transporta apa trebuie sa îndeplinească simultan următoarele condiţii: 

    a) sa asigure debitul proiectat de apa în secţiunea respectiva; 

    b) sa fie etanse, pentru eficienta functionarii şi protecţia spaţiului invecinat; 

    c) sa reziste la toate presiunile de lucru din secţiunea respectiva (in momentul de fata unele 

conducte de transport au o vechime de peste 25 de ani) ; 

     

ART. 25 

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

    (2) Inspecţia va fi facuta, de regula, de acelaşi personal, pentru a se obisnui cu detaliile şi a putea 

sesiza diferenţele de la un control la altul. Rezultatul inspecţiei se consemnează într-o fişa de 

inspecţie al carei 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 reparatie, dacă este cazul; 

    c) avertizarii populaţiei dacă aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea apei, 

restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (măsuri de dezinfectare suplimentară) etc.; 

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

    (3) În timpul inspecţiei se verifica: 

    a) starea ventilelor, integritatea lor, stare de funcţionare, prezenta apei în cămin, anunţându-se 

echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat 

inundarea, etc.; 

    b) starea suprafeţei de teren asigurata ca zona de protecţie sanitară: depozite de deşeuri 

necontrolate, folosirea substanţelor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, existenta 

mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului etc. 

 

Distributia apei in scop menajer   

 

ART. 26 

    (1) Consiliul  Local  al  ORASULUI COPSA MICA  trebuie sa asigure condiţiile necesare 

accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apa 

distribuita cu acordul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA, apa folosita de 

catre utilizatori numai in scop menajer. 

    (2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor 

utilizatorilor, în condiţii contractuale şi cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a 

programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apa in scop 

menajer  şi de canalizare. 
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ART. 27 

    (1) Delimitarea dintre reţeaua publica de alimentare cu apa şi reţeaua interioară de distribuţie 

aparţinând utilizatorului este de  regula căminul de bransament. 

    (2) Părţile componente ale unui bransament sunt: 

    a) o construcţie numita cămin de apometru (de bransament), plasata pe domeniul public sau 

privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea bransamentului, fiind vizibila şi accesibila; 

    b) priza de apa reprezentând punctul de racordare la reţeaua de distribuţie a apei; 

    c) o conducta de bransament care se leagă la reţeaua publica de distribuţie; 

    d) armatura (vana) de concesie; 

    e) contorul de bransament care asigura măsurarea debitului de apa furnizată; 

    f) armatura (vana) de închidere. 

    (3) Delimitarea dintre reţeaua publica de distribuţie şi instalatia interioară a utilizatorului se face 

de regula  prin contorul de bransament, care este ultima componenta a reţelei publice de distribuţie. 

    (4) Bransamentul pana la contor, inclusiv căminul de bransament şi contorul, aparţine reţelei 

publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. 

    (5) Căminul de bransament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, de regula la 

1-4 m în exteriorul acesteia. 

    (6)  La  solicitarea  scrisa  a  utilizatorului si  daca exista  conditii  tehnice  , se  poate  monta  

contorul   individual  pe  casa  scarii  pe  nivel sau pe apartament,  raspunderea pentru  evantualele 

daune , pierderi , furturi , etc.  de la  limita  de proprietate  pana  la  amplasamentul contorului 

individual revenind numai  utilizatorului . 

 

ART. 28 

    (1) Toţi utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei in scop menajer vor avea acces de bransare 

la reţelele sistemului de alimentare cu apa în condiţiile legii şi ale prezentului regulament. 

    (2) Un utilizator trebuie sa aibă, de regula, un singur bransament de apa, mai multe bransamente 

admiţându-se în cazuri speciale. 

 

ART. 29 

    (1) Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu 

apa in scop menajer se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de SERVICIUL PUBLIC 

DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de 

execuţie. 

    (2) Eliberarea avizului se realizează  de regula în doua faze, şi anume: 

    a) avizul de bransare de principiu, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - 

cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de bransare a utilizatorului, date ce vor 

sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat; 

    b) avizul de bransare definitiv - prin care se insusesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin 

detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va fi executata de catre 

utilizator si va conţine: 

    1. memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru bransarea la 

reţeaua de alimentare cu apa; 

    2. scheme de montaj al conductelor de apa; 

    3. planul de încadrare în zona, la scara de 1:500; 

  (3) SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obligaţia de a 

elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei 

complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completa, 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, în termen de maximum 

10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentaţiei cu documentele care lipsesc, 

completand în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării 

avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompleta.Costul acestei operatii va fi 

suportata de catre utilizator. 
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ART.30 

    (1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentari cu apa, inclusiv a branşamentelor de apa, 

se va face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate de Primaria  orasului Copsa Mica, 

autorizaţie care va avea la baza avizul definitiv al SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA.. 

    (2) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre/repartitoare de costuri) şi în clădiri, în 

general în subsoluri, cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a 

accesului SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA., 

stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care sa definească drepturile şi îndatoririle fiecărei 

părţi în aceasta situaţie. 

Se pot monta cu acordul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA 

MICA contoare de apa (apometre/repartitoare de costuri) individuale in apartamente sau casa.  

   (3) Realizarea de bransamente fără avizul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA. este considerată clandestina şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, 

răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, 

atât pentru utilizator, cat şi pentru executantul lucrării. 

   (4) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a bransamentului aparţinând sistemului, 

precum şi a caminului de bransament sunt în sarcina SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA. 

 

ART. 31 

    Atunci când instrucţiunile o prevăd, când organele sanitare decid sau după un accident care a avut 

implicaţii asupra calităţii apei, se face spalarea, spalarea şi dezinfectarea sau numai dezinfectarea 

unor tronsoane din reţea sau a întregii reţele. 

   In orasul Copsa Mica populatia si agenti economici utilizeaza apa strict in scop menajer.Este 

interzisa consumul apei pentru baut sau folosirea ei pentru gatit. 

    

ART. 32 

    (1) Pierderile de apa în reţea se considera ca fiind normale dacă au valori sub 25% din cantitatea 

totală intrata în sistemul de distribuţie. 

    (2) Lucrările de reabilitare sau modernizare, după caz, se fac obligatoriu, în cazul în care 

pierderea generală de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 30%. 

     

ART. 33 

    (1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe bransamentul sau. 

    (2) Montarea apometrelor in caminele de bransament se va face la toţi utilizatorii ca o obligaţie a 

SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, pe baza unui 

program de contorizare stabilit de Consiliul  Local  Orasului COPSA MICA. 

    (3) Asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea contorizarii la bransamentul utilizatorului, 

prevăzută la alin.2, va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale. 

    (4) Cantităţile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de 

bransament. 

    (5) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de măsura, pana la montarea acestora, conform 

prevederilor de la alin.2, stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea 

cantităţilor de apa în sistem pausal. 

 

CAP. IX 

 

B. SERVICIUL DE CANALIZARE 

 

Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori 
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ART. 34 

    (1) Consiliul  Local  al  orasului Copsa Mica prin intermediul SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA  trebuie sa asigure condiţiile necesare accesului 

nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare. 

    (2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor 

utilizatorilor, în condiţii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a 

programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apa şi de 

canalizare. 

 

 

ART. 35 

    (1) Delimitarea dintre reţeaua publica de canalizare şi instalatia interioară de canalizare 

aparţinând utilizatorului este căminul de racord. 

    (2) Părţile componente ale unui racord sunt: 

    a) o construcţie numita cămin de racord, plasata pe domeniul public sau privat, folosită pentru 

controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibila şi accesibila; 

    b) un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei şi care permite 

totodată racordarea la reţeaua de canalizare aparţinând utilizatorului; 

    c) o conducta de racordare, situata între căminul de racord şi reţeaua publica de canalizare; 

    d) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permitand legarea 

conductei de racordare la canalul de serviciu. 

    (3) Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, 

aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. 

 

ART. 36 

    (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a 

reţelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reţeaua de canalizare. 

    (2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuarii apelor 

provenite din reţelele interioare de alimentare cu apa şi de canalizare în cazul unor defectiuni, se vor 

monta de către utilizatori vane şi clapete contra refularii. 

 

ART. 37 

    Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin 

aceasta: 

    a) nu se degradeaza construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare; 

    b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari; 

    c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare; 

    d) nu se creează pericol de explozie; 

    e) nu afectează calitatea apelor uzate şi meteorice din sistemul de canalizare. 

 

ART. 38 

    Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului şi numai a următoarelor 

categorii de ape uzate: 

    a) ape uzate menajere; 

    b) ape pluviale; 

    c) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zapezii. 

 

ART. 39 

    Pentru orice modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate, evacuate în reţeua de 

canalizare a localităţii de către operatorii economici, ca urmare a extinderii capacităţilor de 

producţie, a modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul are obligaţia de a 

cere un nou aviz de racordare, iar SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA 

COPSA MICA. are obligaţia sa modifice contractul de furnizare. 
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ART. 40 

    (1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin  Consiliului  Local  al orasului 

Copsa Mica. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. 

   (2) Legatura realizată între căminul de racordare şi reţeaua de canalizare interioară a utilizatorului, 

inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusiva a utilizatorului. Canalizarea şi lucrările 

de racord trebuie sa fie executate în condiţii de etanseitate. 

 

 

 

 

ART. 41 

    Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau oricărei instalaţii care poate permite pătrunderea 

apelor uzate în conducta de apa in scop menajer, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejectie, 

fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reţeaua de evacuare. 

 

ART. 42 

    (1) Pentru controlul calităţii apelor deversate în reţeaua de canalizare, utilizatorii, operatori  

economici care desfăşoară activităţi în urma cărora rezulta ape uzate din procesele tehnologice, vor 

prezenta, la cererea organului de control abilitat sa efectueze astfel de controale, buletine de analiza 

emise de un laborator autorizat. 

    (2) Buletinele de analiza nu vor avea o vechime mai  mare  decat  frecventa  de  determinare a  

indicatorilor  de calitate  stabilita  prin  autorizatia  de mediu si / sau autorizatia  de  gospodarire a  

apelor . 

 

ART. 43 

    Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile 

şi calitatea apelor uzate. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în reţeaua de canalizare ape 

uzate care în secţiunea de control conţin: 

    a) materii în suspensie ale căror cantitate, mărime şi natura constituie un factor activ de erodare a 

canalelor, provoacă depuneri sau stanjenesc curgerea normală; 

    b) substanţe cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de 

canalizare şi staţia de epurare a apelor uzate din localitate ; 

    c) substanţe de orice natura care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidala sau de suspensie, pot 

stanjeni exploatarea normală a canalelor şi statiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu 

aerul, pot forma amestecuri explozive; 

    d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în 

pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a statiei de epurare; 

    e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate; 

    f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care sa 

contribuie la poluarea mediului înconjurător; 

    g) substanţe colorante ale căror cantităţi şi natura, în condiţiile diluarii realizate în reţeaua de 

canalizare şi în statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa în care se 

evacueaza apele epurate; 

    h) substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului; 

    i) substanţe organice greu biodegradabile, în cantităţi ce pot influenta negativ procesul de epurare 

a treptei biologice. 

 

ART.44 

     (1) În   cazul     depăşirii    indicatorilor    de    calitate ai apelor uzate evacuate, prevăzuţi în 

avizul/contractul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA 

respectiv în normativele în vigoare, pentru utilizatorii, alţii decât cei casnici, se va calcula o 

contribuţie suplimentară, în procent de   100%   din  taxa  de  canalizare  aferentă  perioadei  de  

facturare  în  care  SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA a 
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efectuat controlul, în vederea înlăturării efectelor negative produse în reţelele de canalizare şi, 

precum şi plata eventualelor daune produse prin poluarea râurilor TARNAVA si VISA.. 

    (2) Pentru    agentii     economici    potentiali poluatori monitorizati de SERVICIULUI PUBLIC 

DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA  in   baza hotaririi   Consiliului Local al 

orasului Copsa Mica tarifele pentru canalizare aprobate se vor  suplimenta  in  functie  de  grupa  de  

risc  din care fac  parte. 

 

ART. 45 

    În vederea depistarii zonelor în care apar infiltratii în cantităţi mari ale apei din sol se vor efectua 

analize ale apei uzate în cămine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)). 

 

ART. 46 

    O supraveghere atenta se face asupra colectoarelor prin: 

    a) verificarea stării căminelor şi camerelor de intersectie; 

    b) verificarea nivelului apei în căminele de intersectie; 

    c) verificarea nivelului apei şi a stării căminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este în 

general mica, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s; 

    d) depistarea prezentei poluantilor cu efecte mari asupra reţelei: produse petroliere, produse 

toxice, agresive etc.; 

    e) verificarea cantităţii şi calităţii apelor uzate în secţiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din 

gura de vărsare în emisar. 

 

ART. 47 

    Principalele lucrări de întreţinere ce trebuie executate sunt: 

    a) verificarea capacelor de cămine şi a gratarelor la gurile de scurgere; 

    b) corectarea cotei ramelor şi capacelor de la cămine ca urmare a îmbunătăţirii caii sau în urma 

tasarilor diferenţiate; 

    c) spalarea colectoarelor; 

    d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat şi cimentat; 

    e) scoaterea namolului depus în depozitele gurilor de scurgere; 

    f) umplerea cu apa a gurilor de scurgere; 

    g) curatarea bazinelor de retenţie; 

    h) înlocuirea gratarelor prevăzute pe reţea; 

    i) asigurarea căilor de acces la reţea şi la toate secţiunile de prelevare de probe; 

    j) desfiinţarea sau aducerea în legalitate a lucrărilor ilegale de racordare. 

 

ART.48 

    (1) Spalarea colectoarelor va începe din secţiunea amonte şi se continua pana la racordarea cu un 

colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificand în prealabil, cu ajutorul echipamentelor 

specializate, dacă colectorul nu este rupt şi dacă nu intra pământul în acesta. 

    (2) Dacă în colector, prin crapaturi sau rosturile de imbinare, au intrat rădăcinile pomilor existenţi 

în preajma colectorului, acestea se taie, în scopul deblocarii acestuia, urmând ca, prin decopertare, 

sa se taie rădăcinile şi din exterior şi sa fie refăcute imbinarile şi tuburile defecte. 

 

 

 

ART. 49 

    (1) Spalarea se va face de preferinta cu echipamente speciale de spălat, folosind jeturi de apa de 

mare viteza, 10-20 m/s, asigurata printr-o presiune de 80-120 bari în furtunul de transport, urmând 

ca tehnologia de curatare sa asigure condiţiile necesare astfel încât personalul de deservire sa nu 

între în contact direct cu apa murdara din colector. 

    (2) Metoda de spalare cu jet este obligatorie la acele reţele la care, datorită construcţiei, căminele 

de inspecţie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici şi servesc doar pentru inspecţia cu mijloace de 

televiziune în circuit închis. 
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ART. 50 

    Pentru lucrările efectuate este necesar ca: 

    a) sa se lucreze numai cu personal calificat; 

    b) personalul sa aibă echipament de protecţie şi de munca adecvat; 

    c) sa fie asigurate condiţiile necesare de prevenire a accidentelor de munca; 

    d) în cazul intervenţiei la colectoare în funcţiune, durata de intervenţie sa fie cat mai mica, 

utilizându-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp. 

 

 

 

ART. 51 

    (1) Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului de 

prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cota procentuală, de  80% din cantitatea totală de apa 

rece furnizată. 

    (2) Cantitatea de apa evacuata de către celelalte categorii de utilizatori se considera a fi egala cu 

cantitatea de apa consumată. 

   

Apele uzate evacuate in raul VISA 
 

ART. 52 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obligaţia sa 

realizeze urmărirea cel putin o data pe luna , prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a 

apelor uzate deversate in raul Visa, sa păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi sa pună aceste 

date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control. 

 

ART. 53 

Se vor urmări rezultatele analizelor şi consemna in registrul de analiza :     

    1. azotati; 

    2. azot total; 

    3. suspensii solide; 

    4. CCO-Mn; 

    5. CB05; 

    6. fosfor total; 

 

 

 

CAP. X 

 

Instalaţiile/reţelele interioare de alimentare cu apa şi de canalizare 
     

ART. 54 

    (1) Instalatia interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după 

apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, pana la armatura de utilizare. Reţeaua 

interioară de alimentare cu apa aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi reparatie, utilizatorului. 

    (2) Instalaţiile interioare de apa şi de canalizare care deservesc 2 sau mai mulţi proprietari dintr-

un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalaţii aparţinând părţilor comune ale 

condominiului şi intra ca obligaţie de întreţinere şi reparatie în sarcina tuturor proprietarilor 

condominiului. 

    (3) Instalaţiile interioare de apa şi de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un 

singur proprietar, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intra ca obligaţie de întreţinere şi reparatie în 

sarcina proprietarului respectiv. 

    (4) Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui 

proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul prin care se schimba direcţia de 
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circulaţie a apei din verticala în orizontala, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente 

de la ultimul etaj al unui bloc de locuinţe. 

 

ART. 55 

   În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea 

condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului SERVICIULUI 

PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. Contravaloarea lucrărilor de 

modificare a bransamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesităţii realizării operatiei, se 

suporta de utilizator. 

 

 

ART. 56 

Utilizatorii care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apa din alte surse decât ale 

SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA nu vor executa 

legături la reţeaua de distribuţie aparţinând sistemului de alimentare cu apa. 

 

ART. 57 

    (1) Utilizatorul are obligaţia sa asigure funcţionarea normală a instalaţiei/reţelei interioare de 

alimentare cu apa; în acest sens va executa toate lucrările de întreţinere şi reparatie ce se impun în 

vederea unei exploatări optime. 

    (2) Utilizatorul poate solicita SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA 

COPSA MICA. consultanţa şi îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea 

stării tehnice a instalaţiilor, etanseitatii şi modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor şi 

utilizării rationale a acesteia. 

 

ART. 58 

    (1) Instalatia/reţeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, 

sifoane (inclusiv cele de pardoseala şi de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane, conducte 

orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita reţelei interioare (limita de 

proprietate). 

    (2) Instalatia/reţeaua interioară de canalizare aparţine utilizatorului; SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA nu are nicio obligaţie privind buna funcţionare a 

reţelei interioare de canalizare. 

   (3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare se va executa cu respectarea 

măsurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu staţii de pompare 

a apelor uzate). SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA nu are 

nicio obligaţie privind inundarea subsolurilor datorita instalatiilor apartinand utilizatorului. 

 

 

 

 

 

 

CAP. XI 

Drepturile şi obligaţiile SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA 

MICA şi utilizatorilor 

 
ART. 59 

    (1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apa in scop menajer şi de canalizare 

orice persoana fizica sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de 

proprietar, un imobil având bransament propriu de apa  şi/sau racord propriu de canalizare şi care 

beneficiază de serviciile SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA 

MICA pe baza de contract de furnizare/prestare. 
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    (2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa in scop menajer şi de canalizare şi 

persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apa , respectiv racord propriu de 

canalizare, dacă exista condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor, pentru 

individualizarea consumurilor şi pentru încheierea, în nume propriu, a contractului de 

furnizare/prestare a serviciului. 

    (3) Condiţiile tehnice vor fi stabilite de SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA. 

    (4) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare sunt: 

    a) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari 

    b) agenti economici ; 

    c) instituţii publice. 

     

ART.60 

 (1) Funcţionarea sistemului de alimentare cu apa şi de canalizare trebuie sa fie cat mai continua.              

     (2) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei în caz de seceta sau 

inghet, distribuţia apei se va face după un program propus de SERVICIUL PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA şi aprobat de Consiliul Local  al orasului Copsa 

Mica, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-

media, afişare la utilizator). 

 

ART. 61 

    (1) Pentru intervenţia rapida în caz de necesitate SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA. va face marcaje şi inscripţii pe clădirile de locuit, alte clădiri din 

apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenta căminelor de vane şi a hidrantilor de incendiu  . 

   (2) Este interzisă blocarea accesului la căminele şi hidrantii reţelei pentru care s-au executat 

marcajele şi inscripţiile menţionate la alin. (1). 

 

ART. 62 

    În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu 

apa şi de canalizare a localităţilor, SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA 

COPSA MICA.  trebuie sa asigure:     

    a) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanenta funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa 

şi de canalizare; 

    b) contorizarea cantităţilor de distribuite şi respectiv facturate ; 

    c) refacerea locului unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, cu ajutorul 

Primariei orasului Copsa Mica.  

 

 

ART. 63 

   (1) Dacă cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparaţii, revizii, avarii se produc pagube 

mari proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare, consiliul Local 

al orasului Copsa Mica are obligaţia sa le plătească acestora despăgubiri, în condiţiile legii. 

Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru 

prejudiciile cauzate. Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care 

părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească. 

    (2) SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obligaţia sa 

ţină evidente distincte pentru fiecare activitate a serviciului. 

  

ART. 64 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obligaţia: 

    a) sa respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apa şi 

de canalizare; 

    b) sa respecte prevederile prezentului regulament; 
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    c) sa ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defectiunilor apărute la instalaţiile sale, 

precum şi de inlaturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate; 

    d) sa presteze serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat 

contracte de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor; 

    e) sa servească pe cât posibil toţi utilizatorii din aria de acoperire; 

    f) sa furnizeze date despre prestarea serviciului  Consiliului  Local  al  orasului Copsa Mica, 

precum şi A.N.R.S.C si A.N.R.E., conform programelor stabilite de acestea; 

    g) sa aplice metode performanţe de management care sa conducă la reducerea costurilor ; 

    h) sa furnizeze apa in scop menajer, cu asigurarea valorilor debitelor şi a presiunii de serviciu, 

indiferent de poziţia utilizatorului în schema de funcţionare; 

    i) sa asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare şi sa verifice calitatea 

acestora; 

    j) sa emita factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare cel 

mai târziu pana la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată; 

    k) sa factureze cantităţile de apa furnizate şi serviciile de canalizare prestate, la valorile măsurate 

prin intermediul contoarelor, aducând la cunostinta utilizatorului modificările de tarif. 

Tariful se poate modifica cu acordul Consiliului Local  functie de costuri in exploatare si de inflatie. 

    q) sa înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, sa le verifice şi sa ia măsurile ce se 

impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor SERVICIUL PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de 

zile calendaristice de la înregistrarea acestora. 

 

ART. 65 

    SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, prestatorul de 

servicii din sistemul de alimentare cu apa şi de canalizare nu răspunde pentru neândeplinirea 

serviciului, în cazurile de forta majoră, precum şi în următoarele cazuri: 

    a) ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, bransari noi, 

schimbări de contoare, dacă SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA 

MICA. a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei, specificand data şi 

intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunţul de oprire a furnizarii apei, prin mass-media 

şi/sau afişare în locuri publice, după caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi trebuie făcut 

înainte, cu un număr minim de ore stabilit prin contract; 

    b) în cazul ploilor torentiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la canalizare a 

debitelor, situaţie în care SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA 

MICA va face dovada depăşirii capacităţii. 

 

ART. 66 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are dreptul: 

    a) sa oprească temporar prestarea serviciului de  furnizare a apei sau prestarea serviciului de 

canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără sa îsi asume răspunderea faţă de aceştia, 

în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube 

importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care 

afectează buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apa şi/sau de canalizare. În astfel de 

cazuri, SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obligaţia de 

a anunta utilizatorii imediat de situaţia aparuta prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie; 

    b) sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioada, cu 

înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea 

şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului de alimentare cu apa sau de 

canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate ; 

    c) sa încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi sa aplice penalităţile legale; 

    d) sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa, în condiţiile 

legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu şi-au achitat facturile pe o perioada mai mare de 

30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata a facturii sau care nu respecta 

clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua 
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fata de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de SERVICIUL 

PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA pentru intrarea în legalitate. 

 

CAP. XII 

Indicatori de performanta şi calitate 
 

ART. 67 

    (1) Indicatorii de performanta stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de SERVICIUL PUBLIC 

DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. în asigurarea serviciului de alimentare cu apa 

şi de canalizare. 

    (2) Indicatorii de performanta asigura condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciile de 

apa şi de canalizare, avându-se în vedere: 

    a) continuitatea pe cât posibil din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

    b) adaptarea permanenta la cerinţele utilizatorilor; 

    c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apa şi de canalizare; 

    d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului. 

 

ART. 68 

    Indicatorii de performanta pentru serviciul de apa şi de canalizare sunt specifici pentru 

următoarele activităţi: 

    a) bransarea/racordarea utilizatorilor la reţeaua de alimentare cu apa şi de canalizare; 

    b) contractarea serviciilor de apa şi de canalizare; 

    c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

    d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 

    e) menţinerea unor relaţii echitabile între SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu 

respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 

    f) soluţionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apa şi de canalizare; 

    g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţa etc.). 

 

ART. 69 

    În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta SERVICIUL PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA trebuie sa asigure: 

    b) evidenta utilizatorilor; 

    c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea 

contravalorii serviciilor efectuate; 

    d) înregistrarea reclamatiilor şi sesizarilor utilizatorilor şi soluţionarea acestora; 

    e) accesul neingradit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi a Consiliului  Local  al  

orasului Copsa Mica, în conformitate cu competentele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile 

necesare pentru stabilirea: 

    1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 

    2.calităţii şi eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta 

stabiliţi; 

    3. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa şi de canalizare; 

    4. stadiului de realizare a investiţiilor; 

    

CAP. XIII 

Contractul de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor de apa şi de canalizare 
 

ART. 70 

    Contractarea furnizarii şi prestarea serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare se vor realiza 

astfel: 

    a) în cazul în care utilizatorii au bransamente, prin contracte încheiate între SERVICIUL 

PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. şi utilizatori; 
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    b) în cazul utilizării apei de la hidrantii stradali de către operatorul  serviciului de salubrizare sau 

cel al       domeniului        public ,    pe     baza     de     contract    între     operatorii    acestor  

servicii şi SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA; 

    c) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire şi stingerea incendiilor, pe 

baza de contract încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu  Legea nr. 

121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor, modificata de O.G. nr.88/2001. 

 

ART. 71 

   La încheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de furnizare/prestare a 

serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare. 

 

 

ART. 72 

(1) Facturarea serviciilor publice prestate se face lunar in baza preturilor aprobate de Consiliul 

Local Copsa Mica. Facturile se emit cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatroare celei in care 

prestatia a fost efectuata, iar comunicarea acestora se va face beneficiarilor la sediul serviciului 

public.  

(2) Utilizatorul se obliga sa se intereseze despre sumele de plata la sediul serviciului public lunar. 

Beneficiarii, persoane fizice sau juridice sunt obligati sa achite facturile reprezentand 

contravaloarea servicilor furnizate/prestate in termenul de scadenta de 30 de zile calendaristice de la 

data emiterii ei. Data emiterii se inscrie pe factura.Termenul de scadenta  de 30 de zile privind plata 

facturii se ia in calcul incepand cu data emiterii. Facturile vor putea fi ridicate de catre beneficiar de 

la sediul SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA începând cu 

data de 10 ale fiecarei luni si vor putea fi contestate in termen de 5 zile de la data luarii la 

cunostiinta. Necontestarea facturilor de catre beneficiar in termenul de 5 zile de la luarea la 

cunostiinta echivaleaza cu acceptarea modului de facturare. 

(3) Neridicarea de catre beneficiar a  facturilor emise lunar de catre furnizor nu constituie motiv 

de neprimire a facturii si nu impiedica  inceperea curgerii termenului privind calculul penalitatilor.  

(4) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii ei atrage după 

sine penalităţi de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 

bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 

(5) Valoarea totală a penalitatilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 

SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. 

(6) Plata contravalorii servicilor prestate se va face de catre beneficiarii persoane fizice  in 

numerar la caseria serviciului public, iar de catre beneficiarii persoane juridice si institutii publice 

se poate face cu ordin de plata sau alte instrumente de plata convenite de parti. 

  

ART. 73 

Pe  lângă   sancţionarea   legală   a  faptelor descrise mai jos utilizatorii se vor conforma 

dispoziţiilor:  

1. Amplasarea de construcţii pe traseul reţelelor de apă şi/sau canal aparţinând sistemului public, 

sau la distanţe mai mici decât cele prevăzute în normative, nerespectarea zonelor de protecţie 

sanitară sau a perimetrelor de protecţie hidrogeologică, obligă pe contravenient la dezafectarea 

imediată a construcţiilor, refacerea terenului şi solicitarea avizului de amplasament de la 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA în condiţiile impuse de 

legislaţia şi normativele în vigoare. 

2. Distrugerea construcţiilor şi instalaţiilor, sustragerea unor părţi componente ale acestora, 

afectarea funcţionării reţelelor, manevrarea armăturilor aparţinând sistemului public de alimentare 

cu apă sau canalizare, obligă pe utilizator la remedierea imediată pe cheltuiala sa, şi plata daunelor 

provocate inclusiv prin perturbarea prestărilor de servicii ale SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. 

3.Realizarea de branşamente şi racorduri clandestine - fără avizul   SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA dă dreptul    SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA  la dezafectarea imediată a branşamentului 
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(demontarea contorului) sau a racordului de canal, şi obligă pe utilizator să facă demersurile în 

vederea avizării executării unui nou branşament, conform prevederilor regulamentului. Toate 

cheltuielile de dezafectare, proiectare, execuţie, rebranşare vor fi achitate de utilizator. Utilizatorul 

va primi o înştiinţare de plată şi se obligă să achite SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA consumul (pauşal sau calculat în funcţie de categoria utilizatorului) 

socotit pe maxim 3 ani retroactiv de la momentul constatării faptei. SERVICIUL PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA îşi rezervă dreptul de a depune o plângere penală 

pentru furt, împotriva consumatorului fraudulos.  

4. Nerespectarea    prevederilor din avizul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA  sau    a      prevederilor     din   documentaţia tehnică    aprobată     

de SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, dă dreptul 

SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA  la dezafectarea 

imediată a branşamentului pe cheltuiala utilizatorului şi plata eventualelor daune provocate 

SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA  

5. Instalarea şi/sau utilizarea de instalaţii interioare necorespunzatoare, în alte scopuri decât cele 

prevazute in contract, dă dreptul la dezafectarea imediată a branşamentului/racordului de catre 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, obligă la remedierea de 

către utilizator a instalaţiilor interioare, în conformitate cu prezentul regulament. Toate cheltuielile 

de debranşare, dezafectare, rebranşare cad în sarcina utilizatorului . 

6. Demontarea totală sau parţială a branşamentului, contorului, ruperea sigiliului, deteriorarea sau 

sustragerea aparatului de   măsură din vina utilizatorului   dă dreptul SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA la debranşarea imediată. Toate cheltuielile de 

debranşare, reparaţii necesare, achiziţionarea unui nou contor, rebranşare cad în sarcina 

utilizatorului . 

7. Fapta utilizatorului de a nu permite citirea contorului, de a nu asigura accesul la contor, de a nu 

menţine curăţenia în căminul apometrului, respectiv în subsolul unde    este     amplasat     aparatul    

de     măsură,   dă    SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, 

la dezafectarea branşamentului până la remediere. Toate cheltuielile de debranşare, rebranşare cad 

în sarcina utilizatorului. 

8. Intârzierea în achitarea sumelor datorate după expirarea termenelor prevăzute în contract şi 

reglementările în vigoare, atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata 

obligaţiilor faţă de bugetul de stat. Valoarea penalităţilor nu va depăşi cuantumul debitului şi se 

constituie venit al prestatorului. Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în 

termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute în  contract, SERVICIUL 

PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are dreptul de a suspenda executarea 

contractului (debranşarea de la reţea), cu un preaviz de 5 zile lucrătoare. Toate cheltuielile de 

debranşare, rebranşare cad în sarcina utilizatorului. 

9. Încălcarea dispoziţiilor din regulament, în ce priveşte evacuarea de către utilizatorii casnici în 

reţelele de canalizare a apelor uzate de altă natură decât cea menajeră sau meteorică (de exemplu: 

dejecţii animaliere, uleiuriuzate, etc.) dă dreptul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA la dezafectarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare. 

Utilizatorul va suporta toate cheltuielile de debranşare, rebranşare şi orice daună cauzată 

SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA.  

10. Depăşirea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate,    prevăzuţi în avizul sau contractul  

SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA, respectiv în 

normativele în vigoare, de către utilizatorii alţii decât cei casnici, dă dreptul SERVICIULUI 

PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA să perceapă plata unei contribuţii 

suplimentare în vederea înlăturării efectelor negative produse în reţelele de canalizare , în procent 

de 100% din taxa de canalizare, aferentă perioadei de facturare în care SERVICIUL PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. a efectuat controlul. În caz de neplată a acestei 

sume SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. va dezafecta 

branşamentul de apă şi racordul de canal de la reţelele publice. Utilizatorul va suporta toate 

cheltuielile    de     debranşare,   rebranşare  şi orice daună cauzată  SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. 
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11. Fapta de a nu ţine la zi registrul de evidenţă a debitelor captate, în cazul deţinătorilor de surse 

proprii, sau de a nu avea instalate apometre pe acestea sau aparate de masura pentru ape uzate pe 

canalul de evacuare, dă dreptul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA 

COPSA MICA la dezafectarea racordului la reţeaua de canalizare. 

12. In ceea ce priveşte obligativitatea încheierii contractului, dă dreptul SERVICIULUI PUBLIC 

DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. să sisteze, cu un preaviz de 7 zile lucrătoare, 

furnizarea serviciilor până la încheierea contractului. Cheltuielile de debranşare, rebranşare vor fi 

suportate de către utilizator. 

 

SECTIUNEA A II-A 

 

SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE SI A APEI CALDE CATRE BLOCUL 

Nr.37 ANL 

 

 

ART 74  

Serviciile prestate prin retelele de distributie au drept scop furnizarea energiei termice pentru 

incalzire si apa calda de consum;  
 

CAP. XIII 

Drepturile si obligatiile furnizorului  
 

ART 75  

Furnizorul are urmatoarele drepturi:  

   1. sa factureze la tarifele in vigoare cantitatile de energie termica furnizate, si sa incaseze 

contravaloarea acestora;  

   2. sa aplice penalitatile legale in cazul neachitarii facturilor la termen;  

   3. sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei termice si a apei 

calde ori de cate ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte aditionale;  

   4. sa aiba acces la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate in folosinta sau pe proprietatea 

utilizatorului, pentru verificarea respectarii prevederilor contractuale, a functionarii, integritatii sau 

pentru debransare, in caz de neplata sau pericol de avarie, a acestora .Accesul se va efectua in 

prezenta utilizatorului;  

   5. sa intrerupa, total sau partial, functionarea retelei de distributie pe durata strict necesara 

executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii programate, cu anuntarea in prealabil a 

utilizatorului;  

   6. sa execute contra cost lucrari de reparatii si reabilitari la instalatiile utilizatorilor, cu acordul si 

in conditiile convenite cu acestia, in scopul cresterii eficientei si al utilizarii rationale a energiei 

termice;  

   7. sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea energiei termice in urmatoarele conditii:  

   - cand este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;  

   - pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor in sistemul energetic de interes 

local;  

   - pentru executarea unor manevre si lucrari care nu se pot efectua fara intreruperi;  

   - in caz de neplata a contravalorii energiei termice sau a apei calde furnizate;  

   8. sa aiba acces, in caz de avarie sau de necesitate, in spatiile destinate utilizatorului, in 

conformitate cu prevederile legale.  

 

ART 76  Furnizorul are urmatoarele obligatii:  

   1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice;  

   2. sa respecte prevederile reglementarilor emise de autoritatile de reglementare si autoritatile 

publice locale;  

   3. sa factureze serviciile in conformitate cu cantitatile de energie termica livrate la preturile si 

tarifele legal stabilite;  
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   4. sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorului si sa ia masurile care se impun in 

vederea rezolvarii acestora, in termenul prevazut de lege;  

   5. sa asigure continuitatea in alimentare in limitele gradului de asigurare in furnizare;  

   6. sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate la echipamentele si instalatiile de 

distributie/transport;  

   7. sa anunte prin afisaj la avizierul imobilului sau in scris utilizatorii despre intreruperile 

programate in furnizarea energiei termice si a apei calde;  

   8. sa aduca la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif sau alte informatii necesare prin adresa 

atasata facturii sau prin afisare;  

   9. sa ia masuri de intrerupere a furnizarii energiei termice in cazul unor defectiuni in instalatia 

utilizatorului sau la cererea acestuia;  

   10. sa furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului si eventualele penalitati 

platite de acesta;  

   11. sa anunte utilizatorul in cazul in care este afectat de limitarile sau intreruperile planificate in 

modul stabilit prin contract si sa comunice durata planificata pentru intreruperile necesare executarii 

unor lucrari de intretinere si reparatii;  

   12. sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute in cursul desfasurarii 

activitatii;  

   13. sa furnizeze apa calda :  

   a) o temperatura nominala de 55
0
C, de regula 60

0
C; 

   b) o temperatura minima de furnizare de 45
0
C, in conditii de consum redus. 

 

CAP. XIV 

Drepturile si obligatiile utilizatorului   

  
ART 77 

Utilizatorul are urmatoarele drepturi:  

   1. sa consume energie termica si apa calda in conditiile prevazute in prezentul contract;  

   2. sa conteste facturile, cand constata incalcarea prevederilor contractuale;  

   3. sa fie informat despre modul de functionare a serviciilor de furnizare a energiei termice si 

despre deciziile luate in legatura cu aceste servicii de catre furnizor, in cazul in care aceste decizii 

au sau pot avea consecinte directe asupra sa;  

   4. sa primeasca raspuns in termen legal la sesizarile adresate furnizorului cu privire la 

neindeplinirea unor obligatii contractuale;  

   5. sa solicite furnizorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de 

distributie sau la bransament;  

   6. sa solicite in acord cu furnizorul oprirea furnizarii energiei termice;  

   7. sa solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile calendaristice. 

  

ART 78  

 Utilizatorul are urmatoarele obligatii:  

   1. sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor reprezentand contravaloarea serviciilor 

prestate; 

   2. sa comunice in scris furnizorului, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare a 

elementelor care au stat la baza intocmirii contractului si sa incheie acte aditionale in legatura cu 

acestea; numarul de persoane se comunica de catre utilizator trimestrial;  

   3. sa permita furnizorului, la solicitarea acestuia, intreruperea programata a alimentarii cu energie 

termica pentru intretinere, revizii si reparatii executate la instalatiile furnizorului;  

   4. sa respecte normele si conditiile tehnice in vigoare in vederea eliminarii efectelor negative 

asupra calitatii energiei termice furnizate sau a agentului termic;  

   5. sa permita accesul furnizorului la instalatiile de furnizare a energiei termice aflate in folosinta 

sau in proprietatea sa, pentru verificarea functionarii si integritatii acestora sau pentru debransarea 

instalatiilor;  

   6. sa nu utilizeze agentul termic pentru incalzire sau apa calda de consum pentru spalarea 
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autovehiculelor, topirea zapezii ori in alte scopuri decat cele prevazute in contract;  

   7. sa nu execute modificari la instalatiile de incalzire centrala;  

   8. sa nu goleasca instalatiile interioare de incalzire fara acceptul scris al furnizorului, cu exceptia 

situatiilor de avarie sau pentru prevenirea acestora.  
 

CAP. XV 

Facturare si modalitati de plata 
   

ART. 79  

  Contravaloarea energiei termice si a apei calde furnizate utilizatorului se incaseaza de la acesta pe 

baza de factura; factura reprezinta documentul de plata emis de catre furnizor, in conformitate cu 

legislatia fiscala in vigoare. 
  

ART. 80  

 (1) Facturarea energiei termice si a apei calde furnizate se face lunar. Facturile se emit cel mai 

tarziu pana la data de 15 a lunii urmatroare celei in care prestatia a fost efectuata, iar comunicarea 

acestora se va face beneficiarilor la sediul furnizorului.  

 (2) Utilizatorul se obliga sa se intereseze despre sumele de plata la sediul furnizorului lunar si este 

obligat sa achite facturile reprezentand contravaloarea servicilor furnizate . 

 (3) Termenul de scadenta este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Termenul de 

scadenta de 30 de zile privind plata facturii se ia in calcul incepand cu data emiterii. Facturile vor 

putea fi ridicate de catre beneficiar de la sediul SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA începând cu data de 10 ale fiecarei luni si vor putea fi contestate in 

termen de 5 zile de la data luarii la cunostiinta.  

 (4) Necontestarea facturilor de catre beneficiar in termenul de 5 zile de la luarea la cunostiinta 

echivaleaza cu acceptarea modului de facturare. Neridicarea de catre beneficiar a  facturilor emise 

lunar de catre furnizor nu constituie motiv de neprimire a facturii si nu impiedica  inceperea curgerii 

termenului privind calculul penalitatilor.  

  (5) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii ei atrage după sine 

penalităţi de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 

bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 

  (6) Valoarea totală a penalitatilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 4d. 

  (7) Plata contravalorii servicilor furnizate se va face de catre utilizatori in numerar la caseria 

serviciului public. 
 

ART. 81  

  In cazul in care se constata ca utilizatorul la care anterior a fost sistata furnizarea energiei termice 

beneficiaza de incalzire sau apa calda de consum fara acordul furnizorului, se va proceda la 

refacturarea energiei termice incepand cu data sistarii. In acest caz furnizorul este indreptatit sa 

pretinda si alte daune-interese.  
 

SECTIUNEA A III-A 

 

MATURATUL STRADAL 

 

ART. 82  

 (1) Serviciile prestate au drept scop  intretinerea curateniei domeniului public prin maturatul stradal 

in schimbul unui pret aprobat de Consiliul local. 

 (2) Suprafata maturata este aproximativa 21147 mp si se poate modifica cu acordul partilor pe baza 

unui act aditional la contractul de prestari servicii. 

 

 

ART.83 

Lucrarile de intretinere a curateniei domeniului public din orasul Copsa Mica se fac pe baza unei 

situatii de plata catre Primaria orasului Copsa Mica. 
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ART 84 

Delimitarea spatiului de maturat  

 

1.Acostamente:  
a.  Piata agroalimentara                                                                                              216 mp 

b.  ParcareTrezoreria Copsa Mica- Politia Copsa Mica                                             460 mp 

c.  Pasarela SC Sometra SA – Posta Romana                                                            105 mp 

d.  Chiosc Romirex –Parcare centru                                                                           102 mp 

e.  Intrare chiosc Romirex-Intrare cantina SC Sometra SA                                        370 mp 

f.  Intrare cantina SC Sometra SA -spatiu verde                                                         225 mp 

g.  Podet la intrare SC Electrica  Copsa Mica                                                             268 mp 

h.  Podet Troita intersectie drum Blajului                                                                   165 mp 

i.   Troita intersectie drum Blajului- Minimarket Roxiprod                                         75 mp 

j.   Politia Copsa Mica- Blocul 25A                                                                            480 mp 

k.  Aleea Castaniilor- Grup Scolar N. Teclu                                                               432 mp 

l.   Grup Scolar N. Teclu- Biserica ortodoxa                                                               170 mp       

m. Grup Scolar N. Teclu- Podet SC Electrica Copsa Mica                                         235 mp 

n.  Club Sometra                                                                                                           150 mp 

o.  Spatiu verde pana la SC Electrica Copsa Mica                                                       780 mp 

 

2.Trotuare: 
a. Grup scolar N.Teclu-Monumentul Eroilor                                                              570 mp 

b. Bl.1 Aleea Castanilor- Monumentul Eroilor                                                           360 mp 

c. Monumentul Eroilor -parcare Al.Castanilor                                                            276 mp 

d. Monumentul Eroilor -parcare Centru                                                                      286 mp 

e. Piata agroalimentara-Monumentul eroilor si acces statie autobuz                          223 mp 

f. Parcare centru -piata agroalimentara                                                                        120 mp 

g. Trotuar de la pasarela –Posata Romana                                                                   114 mp 

h. Trotuar Posata Romana - scari la chiosc Romirex                                                   102 mp 

i.  Posata Romana  - intrare cantina Sometra                                                                261 mp 

j.  Intrare cantina SC Sometra SA  - spatiu verde                                                        149 mp 

k. Rigola spatiu verde -drum intrare Sc Electrica SA                                                  845 mp 

l.  Grup Scolar N. Teclu- Biserica ortodoxa                                                                 136 mp 

m. Podet str.Tineretului-  intrare SC Electrica SA                                                       335 mp 

n.  Podet Str.Tineretului - Troita intersectie drum Blajului                                          242 mp 

o.  Troita intersectie drum Blajului - Minimarket Roxiprod                                        110 mp 

p.  Fantana arteziana- Club SC Sometra  SA                                                               532 mp 

q.  Drum acces cartier P-uri - CT 1                                                                              440 mp 

r.  Bloc P1- bloc P19                                                                                                    442 mp 

s.  Bloc P5- bloc P22 (2 buc)                                                                                       570 mp       

t.  Camin cultural Copsa sat                                                                                         216 mp 
 

3.Drumuri:                                                                                     
a. Bloc P5- bloc P22                                                                                                   1032 mp 

b. Acces P- uri- Ct 1                                                                                                   1430 mp 

c. CT 1- bloc P1                                                                                                          1200 mp 

d. Bloc P1- bloc P18                                                                                                   2040 mp 

e. Intrare Electrica-DN14                                                                                              220 mp 
 

                                                                                          

4.Alei 
a. Parc Halebarda                                                                                                           170 mp      
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b. Alei parc P5                                                                                                               366 mp 

c. Alei parc P18- P16                                                                                                     565 mp 

 

5.Parcari 
a. Parcare auto piata agroalimentara                                                                             396 mp 

b. Parcare fantana arteziana                                                                                          702 mp 

c. Parcare bloc P18                                                                                                        800 mp 

 
 

SECTIUNEA A IV-A 

 

Lucrări de întreţinere şi reparaţii efectuate de SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE 

COMUNALA COPSA MICA institutiilor publice si persoanelor fizice din orasul Copsa Mica 

 

ART.85 

(1) Serviciile prestate au drept scop lucrari de  intretinere si reparatii efectuate catre institutiile 

publice si persoanelor fizice din orasul Copsa Mica.  

(2) Lucrarile de  intretinere si reparatii efectuate catre institutiile publice din orasul Copsa Mica se 

fac pe baza unei situatii de plata. 

(3) Lucrarile de  intretinere si reparatii efectuate catre persoanele fizice din orasul Copsa Mica se 

fac pe baza unui deviz de lucrari. 

 

ART.86 

(1) Situatiile de plata si devizele de lucrari se vor intocmii de seful compartimentului tehnic sau de 

seful formatiei muncitori, aprobate de seful serviciului si avand semnatura cu acceptul 

beneficiarului de lucrare. 

(2) Situatiile de plata si devizele de lucrari se aproba de beneficiar dupa care se intocmeste factura. 

 

 

ART.87 

Principalele lucrari de intretinere si reparatii efectuate institutilor publice din orasul Copsa Mica : 

 1. Reparatii si intretinere retele de alimentare apa si de canalizare 

 2. Clorinarea bazinelor de captare a izvoarelor 

 3. Reparatii si lucrari de intretinere la caminele culturale 

 4. Lucrari de reparatii si intretinere la scoli si gradinite 

 5. Lucrari de reparatii si intretinere la targul de animale 

 6. Lucrari de reparatii si intretinere la trotuarele pietonale 

 7. Lucrari de amenajare a santurilor si rigolelor  

 8. Reparatii poduri  si podete 

 9. Amenajarea si intretinerea  terenurilor de sport si al parcurilor din orasul Copsa Mica.  

10. Lucrari imprejmuire , executare garduri, confectii metalice, banci , etc 

11. Montarea de indicatoare rutiere pe drumurile si caile publice  

12. Repararea utilajelor din dotarea primariei 

13. Lucrari de vopsitorie manuala  
 

ART.88 

Principalele lucrari de intretinere si reparatii efectuate persoanelor fizice din orasul Copsa Mica : 

 1. Reparatii si intretinere retele interioare de alimentare apa si de canalizare 

 2. Montarea aparatelor de masurare (apometre) 

 3. Desfundari ale  retelelor interioare de alimentare apa si de canalizare 

 

ART.89 

Obligaţiile SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA 
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1.SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE  COMUNALA COPSA MICA  este pe deplin 

responsabil pentru executarea lucrărilor şi totodată este răspuntător atât de siguranţa operaţiunilor şi 

metodelor de execuţie utilizate, cât şi de calificarea personalului pe toată durata lucrarilor. 

2. Dupa încheierea lucrărilor, SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA 

MICA va asigura curăţenia la locul de muncă, deşeurile rezultate fiind depozitate în containere 

speciale. 

3. SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA are obligaţia de a 

executa şi de a finaliza lucrările la termenul stabilit de catre reprezentantii Primariei 

          (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie. 

          (2) Asigurarea materialelor se va face de catre beneficiar 

          (3) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în opera de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data predarii lucrarii. 

          (4) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrărilor şi totodată este 

răspuntător atât de siguranţa operaţiunilor şi metodelor de execuţie utilizate, cât şi de calificarea 

personalului pe toată durata lucrarii. 

 

ART. 90 

Obligaţiile beneficiarilor 

(1) Beneficiarii au obligatia de a controla periodic lucrarea comandata iar la incheierea 

situatiei de plata sa efectueze un control sumar pentru depistarea neregulior sau a lucrarilor ascunse. 

(2) Beneficiarii se obliga la terminarea lucrarilor si emiterea facturilor sa achite 

contravaloarea lucrarilor in termen de 30 de zile calendaristice. Factura se emite numai dupa 

receptionarea lucrarilor. 

     

CAP. XVI 

DISPOZITII FINALE 

 

ART. 91 

Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, 

contravenţională sau penală, după caz, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de 

către primar  şi/sau împuterniciţii acestuia, de A.N.R.S.C, A.N.R.E. si de catre SERVICIULUI 

PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA COPSA MICA. 

 

ART. 92 

Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.____ din __________2009. 

 

ART. 93 

 (1) Modificarea si reactualizarea regulamentului se va face de fiecare data cand actele normative 

aparute, dupa aprobarea acestuia rezulta atributii si sarcini care nu au fost prevazute la data 

intocmirii acestuia. 

 (2) Reactualizarea se va face prin “Note de reactualizare: si vor fi prezentate spre aprobare 

Consiliului local 

       

             Intocmit, 

         SEF S.P.G.C. 
         Iosif Gyorffy 
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