
























Anexa nr. 2 la HCL nr .2 / 27.01.2021

REGULAMENT 
al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Foeni 

CAP. I. Dispoziţii generale 

ART. 1 
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei

Foeni, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Foeni. 
(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apă

şi de canalizare, definind condiţiile şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi 
relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestor servicii. 

'-..../ (3) Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea,
exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(4) Operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma de proprietate,
organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciilor în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, 
se vor conforma prevederilor regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare elaborat şi 
aprobat de autorităţile administraţiei publice locale. 

ART. 2 
în sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: 
2.1. apă potabilă - apă care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare; 
2.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi 

servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare; 
2.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau 

corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră; 
2.4. ape uzate orăşeneşti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele 

uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din stropirea şi spălarea 
drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor şi a curţilor imobilelor; 

2.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice; 
2.6. autoritate de reglementare competentă -Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

-......, Comunitare de Utilităţi Publice - denumită în continuare A.N.R.S.C.; 
2.7. acces la reţea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare de a se 

branşa/racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare; 
2.8. acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de furnizare pentru 

utilizator şi defineşte parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciului la branşamentul utilizatorului şi prin care 
operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apă; 

2.9. aviz de branşare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia 
branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare 
dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare; 

2.1 O. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin 
care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare şi care defineşte condiţiile şi parametrii cantitativi 
şi calitativi ai apelor uzate menajere şi/sau industriale preluate la canalizarea publică; 

2.11. branşament de apă - partea din reţeaua de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre reţeaua 
publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur 
utilizator. 

2.12. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie; 


































































































































































































































































