
       Anexa nr. 1 la H.C.L. Topraisar nr. 27/13.05.2022 

 

Studiu de oportunitate privind  concesiunea  retelei de apa Potarnichea catre  
operatorul  regional  RAJA S.A. 

 

Comuna Topraisar este membru al Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
Apa Canal Constanta (ADI), conform Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Topraisar nr. 33/31.10. privind aprobarea participării Consiliului local Topraisar în 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare “Apă-Canal Constanța” 

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 56 din 29.10.2009, s-a aprobat studiul 
de oportunitate privind  delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare catre RAJA S.A., novarea si modificarea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de apa si de canalizare, aprobarea Regulamentului serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare si a Caietelor de sarcini ale serviciului, 
aderarii unor noi unitati administrative teritoriale la  Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa - Canal Constanta, lista de bunuri concesionate catre 
operatorul regional. 

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de 
canalizare reprezinta  structura de cooperare cu personalitate juridica, de drept 
privat, infiintata, in conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale, in limitele 
competentelor autoritatilor lor deliberative si executive si care are ca obiectiv 
infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si 
gestionarea in comun a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de 
competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in 
comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate 
infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati 
publice aferente acestor servicii. ADI va fi constituita din aceleasi unitati 
administrativ-teritoriale care  vor delega managementul serviciului de alimentare 
cu apa si de canalizare Operatorului Regional. 

ADI se constituie, functioneaza si dobandeste personalitate juridica potrivit 
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005. Aceasta exercita, pe 
seama si in numele unitatilor administrativ-teritoriale membre, dreptul de a delega 
gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare transferat in 
responsabilitatea asociatiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile apartinand 
domeniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale membre care 
constituie infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciilor de utilitati publice. 
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Operatorul Regional (OR) 

RAJA S.A. este operatorul regional -societate cu capital social integral al 
unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei ADI cu obiect de activitate 
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare. 

OR asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale 
ADI, inclusiv administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati 
publice aferente acestora, cat si implementarea programelor de investitii publice 
de interes zonal sau regional realizate in comun in cadrul ADI, destinate 
infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-
edilitare aferente acestor servicii/activitati. 

Contractul de Delegare a gestiunii este un contract incheiat in forma scrisa, prin 
care ADI, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, care 
au calitatea de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator 
regional licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, 
dreptul si obligatia de a presta serviciul de alimentare cu apa si de canalizare sau, 
dupa caz, activitati din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul si obligatia 
de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului 
prestat, in schimbul unei redevente, dupa caz. 

Avand in vedere cele sus mentionate este imperios necesar concesiunea (punerea 
la dispozitie ) retelei de apa Potarnichea.  

SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI 

 Sursele de finantare a obiectivului de investitie, finantare nerambursabila 
de la bugetul de stat prin derularea acestui proiect prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala –PNDL.  
 Lucrarile de executie pentru obiectivul de investitie retelei de apa 
Potarnichea, s-au derulat in baza contractului nr . 4130 din 21.09.2009, executant 
TMUCB SA SUCURSALA MIDIA. 
 Au fost realizate urmatoarele lucrari: 

• 2 Puturi de 82ml adancime imprejmuite cu panouri plasa de sarma pe rama 
din otel laminat pe stalpi plantati din 3 in 3 m; 

• 2 Pompa submersibila: electropompa ce asigura un debit de 1.5l/s si o 
presiune de 60m, complet inundabila; 

• Recipient pentru stocarea hipocloritului de sodiu V=100 l ; 
• Pompa dozatoare pentru solutie de hipoclorit de sodium;  
• Debitmetru cu impulsuri Ventilator axial ; 
• Amestecator manual; 
• Camine vane PEHD – 13 buc; 
• 2 Rezervoare apa din POLSTIF – 50 mc fiecare; 
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• Conductele aferente retelei de apa Potarnichea sunt pe urmatoarele strazi: 
Strada Caprioarei: Ø 75 – 293 ml 
                                Ø 63  - 159 ml 
Strada Ghioceilor: Ø 75 – 186 ml 
                                Ø 63  - 227 ml 
Strada Lalelelor: Ø 75 – 367 ml 
                                Ø 63  - 161 ml 
Strada Crizantemei: Ø 75 – 180 ml 
                                Ø 63  - 351 ml 
Strada Teilor: Ø 75 – 368 ml 
                         Ø 63  - 158 ml 
Strada Visinilor: Ø 75 – 369 ml 
                         Ø 63  - 158 ml 
Strada Ciresilor: Ø 75 – 366 ml 
                         Ø 63  - 161 ml 
Strada Baraganului: Ø90 -  490 ml  
                             Ø 63  - 421 ml 
Strada Albinelor: Ø 75 – 345 ml 
                         Ø 63  - 287 ml 
Strada Scolii: Ø 125 – 30 ml 
                         Ø 90  - 105 ml 
Strada Brandusei: Ø 63 – 698 ml 

 
 Terenurile pe care s-au amplasat lucrarile, apartin Domeniului Public al 
comunei Topraisar si au fost puse la dispozitie de catre beneficiar, la inceperea 
lucrarilor, libere de orice sarcini. 
 Terenurile pe care s-au amplasat caminele apometrice si extinderile de 
bransamente respecta trama stradala a localitatii si fac parte din suprafata 
administrata de Consiliul Local Topraisar. 

 Branşamentul este partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care 
asigură legătura între reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei 
incinte sau a unei clădiri. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de 
branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie conform Legii 241 
din 22 iunie 2006,, Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, 
bransamentul, pana la contor, inclusiv caminul de brasament si contorul, apartin 
retelei de distributie, indiferent de modul de finantare a executiei”. Dupa 
receptionare, bransamentele cat si intreg sistemul de alimentare cu apa executat se 
inscriu in conformitate cu prevederile legale in evidenta mijloacelor fixe ca 
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http://www.apanovabucuresti.ro/servicii/serviciul-public-de-alimentare-cu-apa/captarea-tratarea-si-distributia-apei/bransamentul-de-apa/


proprietate a Comunei Topraisar, urmand ca exploatarea, intretinerea si repararea 
sa fie atributiile operatorului. 
 S-au executat 194 de bransamente avand diametrul Ø 25 x 2.0 mm din 
PEHD, PN6, in lungime intre 25 m. 
 Pentru contorizarea apei potabile s-au montat pe bransamente, caminul 
apometric fiind executat individual de catre consumator. 
 Bransamentul de apa executat alimenteaza individual cate un consumator. 
Caminul de apometru este amplasat pe traseul conductei de bransament la o 
distanta de cca 1,0-2,0 m de limita proprietatii (in trotuarul aferent proprietatii 
conform planului de situatie). 

Inainte  de  inceperea  lucrarilor  s-au executat  sondaje  pentru  identificarea  

tuturor retelelor subterane existente in zona si evitarea deteriorarii lor .  

Sapaturile pentru sondaje si realizarea caminelor s-au executat manual.  

       Pentru fiecare consumator s-a montat un apometru care este un  contor de apa 
rece multijet semiuscat role protejate  Dn20 si avand clasa de precizie R-160, 
conform NML 003-05.5%,,Clasa “C ( cu un debit Q=-7,63 mc/h si  2 robineti de 
separare, 2 racorduri olandeze, 2 coturi, 2 mufe rapide, teava PE, de 3/4“.Acesta 
este agrementat de biroul de metrologie legala si este insotit de certificatul de 
garantie si calitate in care este prevazuta clasa de precizie si durata garantiei si de 
buletinul de verificare metrologic. 

 Capacitati (in unitati fizice) 

 
Nr crt.  Denumire indicator        Unitate de masura  Cantitate  

             SISTEM DE ALIMENTARE CU APA  

1. Sursa alimentare cu apa buc 1 

2. Camine de vane si golire PEHD  buc 13 

3. Rezervor POLSTIF 50 mc buc 2 

4. Camera vane buc 1 

5. Hidranti de incendiu buc 1 

6. Bransamente consumatori  buc 194 

7. Camine bransament buc 194 
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Urmare verificarilor s-a constatat ca apa din Potarnichea, nu 
indeplineste parametri de calitate, potabilitate si ca pentru a fi indepliniti 
acesti parametri este imperios necesar realizarea unei Statii de tratare a apei. 

Cu toate acestea, pentru a veni in sprijinul locuitorilor se impune concesiunea 
(punerea la dispozitie) a infrastructurii aferente retelei de apa Potarnichea, catre 
operatorul RAJA S.A care va furniza apa nepotabila. RAJA S.A. VA APLICA , 
CONFORM STRATEGIEI DE TARIFARE, IN TOATE UNITATILE 
ADMINISTRATIV –TERITORIALE DIN ARIA SA DE OPERARE, 
PRETUL UNIC PENTRU APA POTABILA APROBAT DE CATRE 
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE Apa Canal Constanta, la care va aplica o 
reducere de 30% la facture emisa pentru apa livrata. 

ART. 37 din Legea nr. 241/2006 prevede urmatoarele: 
  (1) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare intră în competenţa 
autorităţilor administraţiei publice locale. În funcţie de modalitatea de gestiune 
adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice în baza cărora se 
desemnează operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate 
operatorului. 

  (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se 
realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind finanţele 
publice locale şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare. 

  (3) Înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din 
bugetele locale se face numai pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor 
judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de 
dezvoltare comunitară, după caz. 

Avand in vedere prevederile art. 4 si a art. 37 din Legea nr. 241/2006, UAT 
Topraisar va prevedea in viitor finantarea unei statii de tratare astfel incat apa 
distribuitasa indeplineasca toti parametri de potabilitate prevazuti de actele 
normative in vigoare. 

Preluarea efectiva a operarii sistemului de alimentare cu apa din localitatea 
Topraisar  de catre RAJA S.A. se va realiza in baza unui Protocol de predare – 
primire a bunurilor, protocol ce se va incheia intre UAT Topraisar si RAJA S.A.  
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