
PROCES VERBAL

incheial azi 01.08.20'17 in cadrul Adundrii Generale a Asociatiei

Judetene pentru Apa gi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)

lnainte de inceperea sedintei Adundrii Generale a AJAC Suceava, domnul Viorel

SEREDENCIUC a informat plenul ca s-a ficut reprogramarea AGA in data de

01.08.2017, pentru ca reprezentantii AGA sd nu mai fie invitati la Suceava qi pe data de

02.08.2017, fiind anuntati telefonic cu o ziinainte.

Reprogramarea a fost determinata de faptul cd lnstitutia Prefectului - Judelul

Suceava a convocat Ia sediul prefeclurii toti primarii in ziua de 01.08.2017. Convocarea a

fost fdcutd prin adresa nr. 13835din31.07.2017.

Domnul Viorel SEREDENCIUC solicitd acordul pentru desfesurarea AGA in data

de 01.08.2017.

Propunerea fiind supuse votului este aprobatd in unanimitate de voturi.

Lucrerile Adundrii Generale a AJAC Suceava sunt deschise de domnul Viorel

SEREDENCIUC, presedintele AJAC Suceava.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd ce Adunarea Generald a AJAC Suceava a

fost convocatd prin adresa nr. '193 din 25.07 .2017 gi cd materialele prev6zute la punctul 3

al ordinii de zi au fost transmise in format electronic membrilof Asociatiei.

La Adunarea Generald a AJAC Suceava participd din partea ACET SA Suoeava

domnul $tefan Groza, Director General al SC ACET SA Suceava, domnul lon

Postolache, Director Programe cu Finantare Externd la ACET S.A. Suceava, doamna

Rodica Nistor, Direclor economic la ACET S.A. Suceava gi aparatul tehnic al Asociatiei.

Pentru intocmirea procesului verbal privind modul in care se des€goard lucrerile

Adunerii Generab a AJAC Suceava este desemnat domnul Mihai Cristian SAPARIUC,

secretar al AJAC Suceava.

Din evidenta prezentei reprezentantilor membrilor asociati la gedinta Adunarii

Generale a AJAC Suceava a rezultal ce sunt prezenli43 mentbri aiAsociatiei.

Domnul Viorel SEREDENCIUC dd citire ordinii de zi a Adundrii Generale a AJAC

Suceava. duDe cum urmeaze:

1. Informare privind stadiul pregetirii documeniatiei in vederea primirii de noi membri

in AJAC Suceava.

2. lnformare privind stadiul pretudrii in exploatare de catre ACET S.A. a noi sisleme de

apd Fi canalizare din cadrul ariei de delegare.



3. Aprobarea prelurilor/tarifelor de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apd
potabild 9i de canalizare-epurare, avizate de A.N.R.S.C. (Aviz
nr.506794120.07.2017), ce vor fi practicate incepand cu 01.OA.20'17, de operatorul

regional ACET S.A. Suceava;

4. Diverse.

Domnul Viorel SEREDENCIUC, Pre$edintele AJAC Suceava, supune la vot
ordinea de zi, aceasta fiind aprobate cu unanimitate de voturi.

ln continuare se trece la punctul I al ordinii de zi, penlru a se prezenta lnformarea

privind stadiul pregdtirii documentatiei ln vederea primirii de noi membri ?n AJAC
Suceava.

Domnul Viorel SEREDENCTUC da cuvantul domnlttui Constantin pASCu sd
prezinle materialul prevdzute pentru acest punct al ordinii de zi.

Domnul Constantin PA$CU aratd cd un numar de opt unitdti administraiiv_

teritoriale din Judelul Suceava, respectiv: comuna Capul Campului, comuna Hdntesti,

comuna laslovdt, comuna Malini, comuna pdltinoasa, comuna poiana Stampei, comuna

Vjcovu de Jos gi comuna Veregti, au solicitat primirea in Asociatie.

Domnul Constantin PASCU arata ca penlru delegarea gestiunii serviciilor de

utiliteti publice, uniietile administrativ-teritoriale care doresc sa intre in Asociatie trebuie:

1) se efectueze un studiu de oportunitate,

2) sd aprobe studiul prin hoterare de consiliu local,

3) sa adopte o hotarare de consiliu local prin care aprobd asocierea comunei cu

celelalte UAT-uri din cadrul AJAC Suceava Fi acordd mandat Asociatiei se exercite ln

numele gi pe seama comunei dreptul de a delega gesliunea serviciului public de

alimentare cu apa gi de canalizare.

Avand ln vedere modificerile aduse la Legea 51/2006 prin Legea nr.22512016 Qi

prin O.U.G. nr. t'8/2016 aprobata prin Legea nr. 174t2017, precum Qi faptul ca prin

primirea de noi membri, se extinde aria delegirii, este necesar se fie actualizate gi

avizate la nivelul Asocia.tiei de cetre toti membrii Asocia.tiei, prin adoptarea de hoterafi de

consiliul local, Regulamentul serviciului public de alimentare cu apd gi de canalizarc si

Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu ape gi de canalizare, dupd care

vor fi supuse aproberii AGA a AJAC Suceava.

Domnul Constantin PASCU aratd ce potrivit art.13 din Statutul AJAC Suceava,

orice unitate administrativ-teritoriald care devine membru al Asociatiei acceotA in

totalitate prevederile Statutului gi deleage gestiunea serviciului, operatorului. Atribuirea

contractului de delegare a gestiunii se face direct potrivit art. 28 ( 2^'l) din Legea nr.



5112006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice, repubtjcate cu modificarili) si

completerile ulterioare.

Domnul Constantin PASCU arat5 ce documentatia la care s-a facut ref(:rire

urmeazd se fie transmisa membrilor Asociatiei Si unjtdtilor administrativ-teritoriale care

solicitd sd Jie primite in AJAC Suceava, pend la sfargitul lunii august 2017, pentru a se

adopta hotdrari de consiliu local si ulterior se fie convocaid Adunarea Generald a

Asociatiei AJAC $uceava.

Domnul Viorel SEREDENCIUC arate cd solicitdrile de a deveni membru al AJAC

Suceava au venit pe rand gi s-a aqteptat se se adune mai multe soliciteri din ceruza

faptului cd procedura de primire de noi membri este deslul cle laborioasd si oentru a nu

se solicita adoptarea de hoter6ri de Consiliul Local de la toti membrii actuali Ia fiecare

solicitare ln parte.

Se trece Ia punctul 2 al ordinii de zi, respectiv Informarea privind stadiul preludrii

in exploatare de cdtre ACET S.A. a noi sisteme de apd $i cianalizare din cadrul ariei de

delegare.

Domnul Viorel SEREDENCIUC dd cuventul domnului Liviu crddinariu sd prezinte

materialul prevezute pentru acest punct al ordinii de zi.

Domnul Liviu GRADINARIU arate ce ACET S.A. Suceava asigure exploatarea

slstemelor public€) de alimentare cu ape 9i de canalizare in .12 UAT-uri si ce s-au purtat

discutij privind indeplinirea procedurilor de preluare (confornt dispozitiilor din Contractul

de delegare a gestiunii sistemelor publice de alimentare cu apd $i de canalizare 17lS013

din 13.04.20'10 ), de cdtre operator a sistemelor de alimentare cu apd gi de canaliza€ in

alte 12 UAT-uri, dupd cum urmeazd: Liteni, Salcea, Dolhasca, Calafinde$ti, lvlandstirea

Humorului, Moala, $cheia-Mihoveni, Berchigegti, Bilca, Preutegti, [rojorata, Valea

Moldovei.

Domnul Liviu GMDINARIU aratd cA pentru toate aceste localitati s-au efecrtuat

deplasdri la fata locului (salariati de la ACET gi de la AJAC Suceava), pentru

documentare privind situatia sistemelor publice de alimentare cu apd $i de canali;zare

(privind starea tehnice, regimul juridic al terenurilor, numarul de utilizatori) si informarea

aparatului tehnic din primerii cu privire la Contractul de delegare a gestiunii rii a

Regulamentului Serviciului, necesitatea intocmirii listelor detaliate de inventar cu bunurile

de retur. in majoritatea cazurilor, s-a constatat un procent foarte rnic de utilizatori

conectati la servbii, raportat cu lungimea rqelelor de alimentare cu apd 9i de canalizare.

Acest aspect datorandu-se $i faptului cd in proiectele prin carc s-au realizat sistemele de

alimentare cu ape si de canalizare nu a fost prevazut realizarea ceminelor de branQament

Si de canalizare. Costurile ridicate pentru realizarea acestor brangamente gi racorduri,



este o alta cauzd a numerului redus de utilizatori. Gradul mic de conectare duce in final la

costuri mari de exploatare, a nefunctiondrii corespunzdtoafe a statiilor de epurare gi

calitate necorespunzdtoare a apei distribuite. Cu ocazia acestor intalniri s-a avansat

ideea ca primeriile sd acceseze fonduri prin programe guvernamentale pentru realizilrea

de brangamente gi racorduri, pentru a incuraja populatia se se brangeze gi racordez:e la

sistemele publjce de alimentare cu apd gi de canalizare. in acelagi timp s-a constatat ce

nu existd o listd detaliatd a bunudlor de retur, liste dupd care se se facd inventarierea in

momentul preddrii/primirii sistemelor publice de alimentare cu ape gi de canalizare,

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd incepand cu luna septembrie 2016 s-au

inceput demersurile de preluare in exploatare de cdtre ACET S.A. a noi sisteme de apd si

canalizare din cadrul ariei de delegare a UAT-urilor care au solicitat preluarea.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cA proprietarul retelelor este unitatea

adminisirativ-teritoriald, iar operatorul regional preia in exploatare, astfel trebuincl ca

unitatea administrativ-teritoriald sd predea un inventar al lucr5rilor executate iar retelele

sa fie functionale.

Domnul Viorel SEREDENCIUC arate ce reprezentanti ai ACET SA Suceava,

AJAC Suceava gi reprezentanti ai Primeriilor s-au intrunit si au incheiat minute in oare

s-au stabilit paqii ce trebuie urmati de fiecare parte implicatd'fn parte, pentru preluarea in

operare a sistemelor de apd qi canalizare de cetre operatorul regional.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd cd o problemd constatate in mai multe

localitati a fost lipsa bransamentelor, iar operatorul regional nu poate realiza acesle

brangamente din fonduri proprii. Unele uniteti administrativ-teritoriale au realizat deja

proiecte pentru realizarea de brangamente.

Domnul Viorel SEREDENCIUC arata cd se vor face intalniri si se va acorda

asistentd unitAtilor administrativ-teritoriale pana cand se vor remedia toate problemele si

vor fi preluate pentru exploatare toate localitetile care au solicitat acest lucru.

Domnul Viorel CUCU, reprezentantul comunei Adancata in Adunarea Generale a

AJAC Suceava, arata cd in anul 2016 a fost realizata rebau€t de canalizare in localitatea

Adancata fdre brangamente 9i solicitd asistenle tehnic6 din partea ACET SA Suc€)ava

pentru punerea Tn functiune a statiei de epurare qi pentrll racordarea Ia reteaua de

canalizare existente.

Domnul Viorel SEREDENCIUC are rugdmintea de a se face o adres6 scrise din

partea primeriei Adancata prin care sd se solicite asistentA tehnice pentru punerea in

functlune a statiei de epurare qi pentru racordarea la reteaua de canalizare existentd $i

astfel va fi desemnat un reprezentant din aparatul tehnic al A,IAC Suceava care lmpreune



cu reprezentanti aiACET SA Suceava gi ai Primeriei Adancata vor stabili o datd pentru a

se intalni gi identifica mesurile ce trebuie luate pentru remedierea problemelor.

Domnul Nicolai MOROSAN, Viceprimar al municipiului CAmprulung Moldovenesc,

aratd cd in cazul a doud strdzi din municipiului Cempulung Moldovenesc s-au realizat

relele noi paralele cu relelele existente, existand deja bran$ament€r pe retelele vechi si

intreabe cum se poate face rebrangarea la retelele noi. Totodatd, intrebarea este dace

prin predarea retelelor catre ACET SA Suceava vor creste si numdrJl de actiuni detinute

de municipiului Campulung lvloldovenesc.

Domnul Constaniin PA$CU aratd cd predarea de retele se face pe baze de lisld

de predare-preluare.

Domnul $tefan GROZA arate cA au avut loc mai multe discutii cu reprezentan.tii

Primdriei Campulung Moldovenesc prin care se solicita se se facd un contract cLt un

singur constructor pentru a realiza rebran$area la retelele noi, insa nu s-a stabilit dacd

costurile vor fi suportate de cdtre consumatori sau de critre municipiul CAmpulung

l\iloldovenesc.

Domnul $tefan GROZA arate cd branqamentele au fost prinse in proiect dar nu au

fost executate, trebuind se fie verificat acest aspect.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd ce ar fi recomandat ca la realizarea

proiectelor sd se includd $i brangamentele si se nu se reali2:eze doar relelele deoarece

rcalizarca ulterioard de branqamente este mai complica€.

Domnul Marius loan URSACIUC, reprezentantul o|?sului Gura Humorului ln

Adunarea Generala a AJAC Suceava, propune sd se face modificarea Contractului de

delegare de gestiune prin faptul ce ACET S.A. Suceava sd fie obligat sd aduce

infrastructura la starea iniliald dupd orice lucrare efectuatd.

Domnul Viorel SEREDENCIUC arate cd discutii in acest sens exisla deja, dar incd

nu s-a ajuns la o concluzie finald, aceastd problemd va fi solLrtionatii in perioada imedjat

urmeloare.

Domnul $tefan GROZA ara15 cd in conformitate cu Conlractul de delegar€l de

gestiune actual si in conformitate cu legea ln cazul interventiilor accidentale

responsabilitatea operatorului este de a readuce terenul la cota iniXiale, la forma initiald

trebuind sd il aduod proprietarul sau administratorul drumului public.

Domnul Stefan GROZA cere ca la modiflcarea Contractului de delegare de

gestiune sd se stipuleze clar cine aduce infrastructura la starea iniliale dupd odce lucrare

efectuatS, dar aceasta sa fie fecutd in conformitate cu legislat a.

Domnul Viorel SEREDENCIUC aratd ce pentru rnodificarea Contractului de

delegare de gestiune se asteaptd propuneri din partea membdlor Asociatiei.



Domnul lvlarius loan URSACIUC aratd ce va transmite propuneriin acesr sens.

Domnul Nicolai MOROSAN ara€ cd ar trebui ca operatorul regional sd aibd un

contract cu un constructor specializat pentru a readuce terenrl Ia starea initia16.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, respectiv Aprobarea preturilor/tarifelor de

furnizare a serviciilor publice de alimentare cu ape potabild gi de canarrzare-epurare,

avizate de A.N.R.S.C. (Aviz nr.506794/20.07.2017\, ce vof fi practicate incepand cu

01.08.2017 , de operatorul regional ACET S.A. Suceava.

Domnul Viorel SEREDENCIUC prezinte Expunerea de motive prevdzute pentru

acest punct al ordinii de zi qi in continuare de cuvantul domnului Stefan GROZA pentru a

prezenta mai mulle date cu privire la noile preturi/tarife.

Domnul $tefan GROZA aratd care sunt pre.lurile/tarif€,le actuale 9i cd acesiea au

fost calculate conform formulei ce a fost aprobatd in Contracttul de delegare de gestiune.

Pentru noile pretltri/tarife ACET S.A. Suceava a depus la data de 31.05.2017 cu adtesa

ff. 9247131.O5.2017 documentatia necesard pentru obtinerea Avizului A.N.R.S.C.. in
urma analizei efectuate de A.N.R.S.C. documentatia a fost completatd de ACET S.A.

Suceava cu noi informatii. Cu adresele .10522t2O17 si nr. 1O789t2017 ACET S.A.

Suceava a rdspuns solicitdrilor A.N.R.S.C.. La data de 20.t)7.2017 A.N.R.S.C. a emis

Avizul de specialitate ff. 506794120.07.2017 cu privire la noil€r preturi/tarife.

Domnul $tefan GROZA arate ce preturile/tarifele au fost modificate in mare parte

din cauza creqterilor salariale.

Domnul $tefan GROZA aratd cd tarifele au crescut astfel: 16% la serviciul de

af imentare cu ape si Mo/o la serviciul de canalizare.

La acest punct al ordinii de zi au fost discutii cu privire la modul de calcut al

Dreturilor/tarifelor.

Domnul Marius loan URSACIUC aratd cd procentul de cregtere al

preturilor/tarifelor nu poate fi acelagi cu cel al cregterilor salarirale.

Dupd discutii, domnul Viorel SEREDENCIUC supune la vot aprobarea

prelurilor/tarifelor avizate de A.N.R.S.C., pentru operatorul r€,gional ACET S.A. Suceava

incepand cu data de 01.08.2017.

Deoarece inainte de numdrarea voturilor gi in timpul votului unii reprezentan.ti tn

Adunarea Generale a AJAC Suceava au perdsit sala a lbst necesar sa fie reluate

numerarea voturilor.

in urma renumdrdrii voturilor au rezultat urmetoarele: 26 voturi oentru. 6 voturi

lmpotrivd si 7 abtineri.



Cu 26 de voturi hotararea privind aprobarea preluribr/tarifetor avizate de

A.N.R.S,C., pentru operatorul regional ACET S.A. Suceiava incepand cu data de

01.08.2017 a fost adoptatd.

Se trece Ia punctul 4 al ordinii de zi, respectiv 
'Diverse,,.

Domnul Viorel SEIIEDENCIUC arat5 ce la sfarsitul anului 2018 trebuie sd fie
realizata conformarea pentru aglomerdrile ce au peste 2OO0 locuitori, iar dacd nu se va

realiza aceastd conformare se vor aplica sancliuni din partea Uniunii Europene. La nivelul

AJAC Suceava s-a fecut o situatie din care rezulte ce aproxirnativ g0-9S% din aglomereri

vor fi conformate.

Domnul Viorel SEREDENCIUC adreseaz5 membrilor AGA rugamintea ca sii se

realizeze documentatiile necesare pentru obtinerea de fonduri prin PNDL gi ca acestea

se fie depuse pane pe data de 30 noiembtie 2017 .

Domnul Viorel SEREDENCIUC de cuvantut domnului lon POSTOLACHE, Director

Programe cu Finantrare Externe la ACET S.A. Suceava, perntru a face o prezentare a

stadiului programului POIM.

Domnul lon POSTOLACHE arat6 ce Studiut de Fezabilitate at. programului se afle

in faza a doua de revizie Si ce dupd data de 10 august 2017 va fi depus la Ministerul

Fondurilor Europene, urmand a fi oblinute toate avizele pane pe data de 30 noiembrie

2017 pentru a putea fi semnat Contractul de finanlare POIM.

Domnul Viorel SEIIEDENCIUC arate cd au fost re;zolvate problemele apdrute

pand acum pentru realiz€trea Studiului de Fezabilitate si multumeste pentru implicare

autoritdtilor locale.

Nemaifiind inscrise in ordinea de zi alte probleme pentru a fi discutate, domnul

Viorel SEREDENCIUC declara inchise lucrarile Adunarii Generale a AJAC Suceava si

multumegte pentru prezentd membrilor AGA A.IAC Suceava.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Secretar,

Mihai - Cristian SAPARIUC


