
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

COMUNA MĂGURA 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de 
canalizare catre operatorul regional din judetul Teleorman - SC APA SERV 

S.A. 

La iniţierea prezentului proiect de hotărâre primarul comunei 
Măgura, judeţul Teleorman a avut în vedere următoarele: 

ereferatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 3165/17.09.2021 
privind necesitatea si oportunitatea proiectului de hotarare privind aprobarea 
Studiului de oportunitate privind delfigarea gestiunii serviciului de alimentare cu 
apa si canalizare al comunei Mag ura, gestionat in prezent de S.c. Serviciul 
public de gospodărire comunală al comunei Măgura S.R.L., catre Operatorul 
Regional S.c. APA SERV S.A. (se va face de catre primar sau viceprimar -
aprobat de Primar); 

e raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 
3183/ 17.09.2021, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate 
privind delega rea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare al 
comunei Magura catre Operatorul Regional S.c. APA SER V S.A. ; 

prevederile art. 1 alin. (4) lit. h), art. 3, art. 8 alin. (1) (2) (3) lit. 
d), art. 22 alin.(l) si (1 " 1), alin.(2) si alin.(3) din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

prevederile art. 6, art. 10, art. 12, art.17, alin. (1), (3) si (4), art. 18, 
alin. (1) si (2), ale art. 20 si art. 22, alin.(l) si (2) din Legea nr. 241/ 2006 a 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara :Teleormanul" intocmit in conformitate cu H.G. nr. 
855/ 2008 privind aprobarea Actului Constitutiv - cadru si a Statutului - cadru 
ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de 
utili tati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apa si canalizare nr. 061/ 0 7.12.2007, aferent judetului Teleorman; 

Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare Al 
operatorului regional S.c. APA SERV S.A. 













CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAG URA 

JUDETUL TELEORMAN 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind delega rea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canal al comunei Magura 

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE 

1.1 Autoritatea delegatara 

Consiliul local al comunei Magura, judetul Teleorman. 

1.2. Obiectul studiului de oportunitate si scopul acestuia 
Obiectul prezentului Studiu de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesitatii si 

oportunitatii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canal de pe raza comunei 

Magura. 
Elaborarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si 

canalizare are drept scop: 

dimensionarea tehnica si umana a viitorului operator al serviciului de alimentare cu apa si canal; 

- dimensionarea parametrilor de performanta si costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ; 

- identificarea investitiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de alimentare cu apa si canal in 

comuna Magura . 

1.3. Prezentare 

Comuna Magura se afla situata in partea de Sud-Est a judetului Teleorman, la confluenta raulu i 

Teleorman cu paraul Clanita , la Nord-Est de municipiul Alexandria, la distanta de aproximativ 15 km. 

Accesul din municipiul Alexandria de realizeaza pe drumul national DN 6 pana in comuna Vitanesti , 

dupa care se continua pe drumul judetean DJ 506 . 

1.4. Analiza legislatiei 
In present furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din Romania se 

desfasoara in conformitate cu prevederile actelor normative prezentate in continuare. 

1.4.1. Legislatia de mediu 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare. 

1.4.2. Legislatia conexa 

Legea apelor nr. 10711996, Cll modificarile si completarile ulterioare ; 

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, Cll modificarile si completarile ulterioare; 
































