
H.C.L. UNGURIU NR. 21 / 30.07.2015 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 
CONSILIUL  LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind înfiinţarea serviciului de utilităţi publice   

- SERVICIUL DE CANALIZARE – 
adoparea ca formă de gestiune al acestuia gestiunea directă                         

 

 

 

 Consiliul Local al comunei UNGURIU, 
 Având în vedere, 
 

 -expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu nr. 2730/2015 ; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 2743 / 2015 ; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Unguriu ; 
- prevederile art.3, art.4, art. 8, alin. (1), alin.(3) lit.d) şi lit.i), art.22 alin.(3), 
alin.(4), şi art.28 alin.(1), alin.(2) lit.a) din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările ș i completările 

ulterioare;  
- prevederile art.2 alin.(1), art. 3 lit.c), art.6, art.8 alin.(2) şi alin.(3), art.10 

alin.(1) lit.c), lit.d) şi lit.e), art.12 alin.(1) lit.h) art.14 lit.d) şi lit.e), art.17, alin. 
(1), alin.(3) şi  alin.(4), art. 18, alin.(1) lit.a) şi alin. (2),  si art. 19, alin. (1) şi 
alin.(2) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă ș i canalizare, 

republicată; 
  

       În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare , emite următoarea  
  
 

H O T Ă R Â R E : 
 

 

Art.1 Se aprobă studiul de specialitate privind înfiinţarea, organizarea, 
funcţionarea şi gestionarea serviciului de canalizare al comunei UNGURIU, 

conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Se aprobă studiul de specialitate şi indicatorii de performanţă ai 
serviciului de canalizare al comunei UNGURIU conform anexei nr.2 la prezenta 
hotărâre. 
 

Art.3 Se aprobă înfiinţarea serviciului de utilităţi publice – SERVICIUL DE 
CANALIZARE -  în comuna UNGURIU, judeţul Buzău. 
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Art.4 Se aprobă gestiunea directă ca modalitatea de gestiune a serviciului de 
canalizare. 

 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Unguriu , judeţul Buzău . 
 
Art.6. Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  
transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor , instituţiilor  şi  persoanelor  

fizice  şi  juridice  interesate . 

 
 
 

       PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
         Consilier  Bica George                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                   SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 

                                                            Jr. Marin Adrian-Vasile 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unguriu , 30.07.2015 
Nr. 21 
 
 

 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa 
ordinara din data de 30.07.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 

215/2001 , a administraţiei publice locale , republicată şi actualizată , cu un număr 
de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din numărul total de 11 consilieri în 

funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă 

 

 
 



Anexa nr. 1  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNGURIU  
 

Studiu de specialitate pentru privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi 

gestionarea serviciului de canalizare al comunei UNGURIU, judeţul Buzău 

Având în vedere că în comuna noastră s-a realizat sistemul de canalizare, că 

asigurarea serviciului de alimentare cu apă se face şi este continuă, tinând cont de:    
a) Nevoile comunităţii noastre privind canalizarea; 

b) Mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale a 
comunităţii noastre; 

c) Faptul că am reuşit să construim sistemul de canalizare din localitatea 

noastră; 
d) Preţurile practicate de diverşi operatori în judeţul nostru; 

 

 luând în considerare că se doreşte: 
 

a) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul furnizat; 
b) asigurarea exploatãrii, întreţinerii şi administrãrii eficiente a infrastructurii 

aferente serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat 

al comunei noastre; 
c)  garantarea continuităţii serviciului; 

d) practicarea unui preţ rezonabil, care sã acopere costul justificat economic 
al furnizãrii serviciului şi care să ţină cont de puterea de cumpărare a 
locuitorilor comunei noastre;  

e) asigurarea funcţionării eficiente şi în siguranţã a serviciului, protecţia şi 
conservarea mediului , precum şi sănătatea populaţiei; 

f) o cât mai bună monitorizare a sistemului de canalizare (intervenţii, 

presiune, avarii); 
g) îmbunătăţirea standardelor serviciului de canalizare; 

h) optimizarea şi extinderea reţelei de canalizare; 
recomandăm, tinând cont de legislaţia specifică în vigoare, înfiinţarea serviciului de 
canalizare al comunei UNGURIU, adoptarea gestiunii directe ca modalitate de 

gestiune a acestuia, iar  organizarea şi funcţionarea serviciului să se facă de către 
serviciul de alimentare cu apă, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al 
comunei UNGURIU.  

 
Serviciul de alimentare cu apă Unguriu 

________________________ 
 
 

Compartiment  Contabilitate, colectare impozite şi taxe locale - 
_________________________ 



Anexa nr 2  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNGURIU  
 

Studiu de specialitate privind indicatorii de perfomanţă ai 

serviciului de canalizare al comunei UNGURIU, judeţul Buzău 

 

 
În anul 2015 în comuna UNGURIU s-a pus în funcţiune 

sistemul de canalizare al comunei. Sistemul acoperă nevoia 
utilizatorilor din comuna noastră privind canalizarea şi epurarea 
apelor uzate.   

Având în vedere că dispunem de propriul sistem de alimentare 
cu apă era necesar construirea unui sistem de canalizare în acord 
cu prevederile europene privind protecţia mediului. 

Tinând cont de toate aceste considerente dar şi de faptul că 
dorim realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru 
serviciul furnizat, asigurarea exploatãrii, întreţinerii şi administrãrii 
eficiente a infrastructurii aferente serviciului şi a bunurilor 
aparţinând domeniului public şi/sau privat al comunei, garantarea 
continuităţii serviciului, practicarea unui tarif rezonabil, care sã 
acopere costul justificat economic al furnizãrii serviciului şi care să 
ţină cont de puterea de cumpărare a locuitorilor comunei, 
îmbunătăţirea standardelor serviciului de canalizare, optimizarea şi 
extinderea sistemului de canalizare, 
recomandăm, tinând cont de legislaţia specifică în vigoare, 
următorii indicatori de performanţă pentru serviciul de canalizare al 
comunei UNGURIU, judeţul Buzău, prezentaţi mai jos:  
 
 
 
 
 



  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE 

CANALIZARE  

 

Nr.crt. INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Trimestrul Total an 

I II III IV 

0 1 2 3 4 5 6 

1.1 RACORDAREA  UTILIZATORILOR 

a) Numărul de solicitări de 

racordare ale utilizatorilor la 

sistemul public de 

canalizare, diferenţiat pe 

categorii de utilizatori 

90% 90% 90% 90% 90% 

b)Numărul de solicitări la 

care intervalul de timp, 

dintre momentul înregistrării 

cererii de racordare  a 

utilizatorului, până la 

primirea de către acesta a 

avizului de racordare, este 

mai mic de 15/30/60 zile 

calendaristice 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.2 CONTRACTAREA PRELUĂRII APELOR UZATE ŞI METEORICE 

 a)numãrul de contracte 

încheiate, pe categorii de 

utilizatori, raportat la 

numãrul de solicitari 

100% 100% 100% 100% 100% 

b) procentul din contractele 

de la lit. a) încheiate în mai 

puţin de 30 zile 

calendaristice 

100% 100% 100% 100% 100% 

c) numãrul de solicitãri de 

modificare a prevederilor 

contractuale raportate la 

1% 1% 1% 1% 1% 



numãrul total de solicitãri de 

modificare a prevederilor 

contractuale rezolvate în 30 

zile 

1.3 CITIREA, FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII 

SERVICIILOR DE CANALIZARE FURNIZATE 

 a) numãrul de reclamaţii 

privind facturarea raportat 

la numarul total de utilizatori 

2% 2% 2% 2% 2% 

b) procentul de reclamaţii de 

la lit. a) rezolvate în termen 

de 10 zile 

100% 100% 100% 100% 100% 

c) procentul din reclamaţiile 

de la lit. a) care s-au dovedit 

a fi justificate 

1% 1% 1% 1% 1% 

d) valoarea totalã a facturilor 

încasate raportatã la valoarea 

totalã a facturilor emise 

75% 75% 75% 75% 75% 

1.4 ÎNTRERUPERI SI LIMITĂRI  ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE  

1.4.1 ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE 

a) numãrul de întreruperi 

neprogramate anunţate, pe 

categorii de utilizatori; 

10 10 10 10 40 

b) numãrul de utilizatori 

afectaţi de întreruperile 

neprogramate  anunţate 

raportat la total utilizatori, 

pe categorii de utilizatori      

30% 30% 30% 30% 30% 

c) durata medie a 

întreruperilor raportate la 24 

ore pe categorii de utilizatori 

42% 42% 42% 42% 42% 

d) numãrul de întreruperi 

accidentale pe categorii de 

10 10 10 10 40 



utilizatori 

e) numãrul de utilizatori 

afectaţi de întreruperile 

accidentale raportat la total 

utilizatori/pe categorii de 

utilizatori       

30% 30% 30% 30% 30% 

1.4.2 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE 

a) numãrul de întreruperi 

programate 

2 2 2 2 8 

b) durata medie a 

întreruperilor programate 

raportatã la 24 ore 

33% 33% 33% 33% 33% 

c) numãrul de utilizatori 

afectaţi de aceste întreruperi 

raportat la total utilizatori, 

pe categorii de utilizatori 

30% 30% 30% 30% 30% 

d) numãrul de întreruperi cu 

durata programatã depãşitã 

raportat la total întreruperi 

programate, pe categorii de 

utilizatori 

1% 1% 1% 1% 1% 

1.4.3 INTRERUPERI DATORATE NERESPECTARII PREVEDERILOR 

CONTRACTUALE DE CATRE UTILIZATOR 

a) numãrul de utilizatori 

cãrora li s-a întrerupt 

prestarea serviciului pentru 

neplata facturii raportat la 

numãr total de utilizatori, pe 

categorii de utilizatori 

25% 25% 25% 25% 25% 

b) numãrul de contracte 

reziliate pentru neplata 

serviciilor furnizate raportat 

la numãr total de utilizatori, 

pe categorii de utilizatori  

10% 10% 10% 10% 10% 



c) numãrul de întreruperi 

datorate nerespectãrii 

prevederilor contractuale,  pe 

categorii de utilizatori şi clauze 

contractuale nerespectate 

15 15 15 15 60 

 d) numãrul de utilizatori 

cãrora li s-a întrerupt 

furnizarea serviciului, 

realimentaţi în mai puţin de 

3 zile, pe categorii de 

utilizatori 

10 15 14 11 50 

1.5  CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE 

 a) valoarea despãgubirilor 

plãtite de operator, pentru 

nerespectarea condiţiilor şi 

parametrilor de calitate 

stabiliţi în contract, raportatã 

la valoarea facturatã, pe 

tipuri de servicii şi categorii 

de utilizatori 

2% 2% 2% 2% 2% 

b) numãrul de reclamaţii 

privind gradul de asigurare 

în funcţionare raportat la 

numãrul total de utilizatori 

1% 1% 1% 1% 1% 

1.6 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR 

 a) numãrul de sesizãri scrise, 

altele decât cele prevãzute la 

celelalte articole, în care se 

precizeazã cã este obligatoriu 

rãspunsul operatorului, raportat 

la total sesizãri 

1% 1% 1% 1% 1% 

b) procentul din totalul de la 

lit. a) la care s-a rãspuns 

într-un termen mai mic de 

30 de zile calendaristice. 

100% 100% 100% 100% 100% 



2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI 

2.1 PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE 

a) gradul de deservire 

exprimat în raport între 

lungimea reţelei de 

canalizare şi lungimea totală 

a străzilor 

25% 25% 25% 25% 25% 

b) gradul de extindere al reţelei 

de canalizare exprimat ca 

raport între lungimea străzilor 

cu sistem de canalizare data în 

funcţiune la începutul 

perioadei luate în calcul şi cea 

de la sfârşitul perioadei luate în 

calcul 

20% 20% 20% 20% 20% 

c) consumul specific de 

energie electricã pentru 

evacuarea şi epurarea apelor 

uzate, calculat ca raport între 

cantitatea totalã de energie 

electrică consumatã 

trimestrial / anual pentru 

asigurarea serviciului şi 

cantitatea de apã uzată 

evacuată. 

kWh/mc kWh/mc kWh/mc kWh/mc kWh/mc 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE CANALIZARE 

Nr.crt. INDICATORUL Trimestrul Total an 

I II III IV 

0 1 2 3 4 5 6 

1.1 RACORDAREA  UTILIZATORILOR 

a) raportul dintre numarul de 

branşamente şi lungimea 

reţelei de canalizare 

buc/km 

5 

buc/km 

5 

buc/km 

5 

buc/km 

5 

buc/km 

5 

b) lungimea reţelei de 

canalizare raportatã la 

numãrul de locuitori asiguraţi 

cu apã 

m/loc 

5 

m/loc 

5 

m/loc 

5 

m/loc 

5 

m/loc 

5 

c) raportul dintre lungimea 

efectivã a reţelei şi numãrul 

de locuitori 

m/loc 

4 

m/loc 

4 

m/loc 

4 

m/loc 

4 

m/loc 

4 

d) raportul dintre populaţia 

racordată la canalizare şi 

populaţia totală a localităţii 

% 

 20 

% 

20 

% 

20 

% 

20 

% 

20 

e)raportul dintre numărul de 

racorduri şi lungimea reţelei 

de canalizare 

buc/km 

5 

buc/km 

5 

buc/km 

5 

buc/km 

5 

buc/km 

5 

1.2 ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DIN CONTRACT 

 a) numărul de cazuri de 

nerespectare de către 

utilizatori a condiţiilor de 

descărcăre a apelor uzate şi 

meteorice în reţelele de 

canalizare raportat la 

numărul total utilizatori, pe 

tipuri utilizatori 

5% 5% 5% 5% 5% 



b) numărul de sistări a 

prestării serviciului public de 

canalizare raportat la 

numărul total utilizatori, 

datorat nerespectării de 

utilizator a condiţiilor de 

deversare        

3% 3% 3% 3% 3% 

c) valoarea despăgubirilor 

plătite de utilizatori, pentru 

daune datorate deversării 

apelor ce nu respectă 

condiţiile de deversare din 

contract, raportat la valoarea 

facturată aferentă apelor 

uzate, pe tipuri de servicii şi 

categorii de utilizatori 

15% 15% 15% 15% 15% 

 

  

Serviciul de alimentare cu apă Unguriu 
________________________ 

 

 
Compartiment  Contabilitate, colectare impozite şi taxe locale - 

_________________________ 
 


