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Societatea AQUABIS S.A este Întreprindere Publică potrivit legii1 și este constituită în baza Legii 

societăților nr. 31/1990, ca Societate pe Acțiuni(S.A.), cu capital social aparținând acționarului majoritar - 

Județul Bistrița-Năsăud și altor 13 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, printre care 

și Comuna Telciu2. 

Totodată, Societatea AQUABIS S.A. este Operatorul Regional3 al serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare din Județul Bistrița-Năsăud, în baza Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 3/17.09.2008(în continuare 

Contractul de Delegare) încheiat cu Autoritatea Delegantă - Asociaţia4 de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud(în continuare A.D.I.) 

Comuna Telciu, membră a A.D.I. de la înființarea5 acesteia, a aprobat încă din anul 20086 

Contractul de Delegare precum și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al 

Comunei Telciu către Societatea AQUABIS S.A., iar ulterior a aprobat7 lista cu bunurile din domeniul 

public al Comunei Telciu aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Telciu 

care se concesionează prin Contractul de Delegare către AQUABIS S.A.  

Prin art. 5 din Contractul de Delegare, Comuna Telciu a delegat societății noastre dreptul exclusiv 

de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza comunei, inclusiv lucrările de 

extindere și reabilitare. 

 
1 așa cum sunt acestea definite la art. 2, pct. 2 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată, 

cu modificările și completările ulterioare; 
2 Comuna Telciu deține un număr de 620 de acțiuni în valoare de 100 lei fiecare, reprezentând 0,17% din capitalul 

social al Societății AQUABIS S.A.; 
3 așa cum sunt aceștia definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4 persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, având un număr 58 de membri - unități 

administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, constituită în baza Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării 

în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, 

destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia; 
5 Potrivit H.C.L. nr. 64 din 10.12.2007; 
6 Prin H.C.L.  nr. 17 din 17.03.2008; 
7 Prin H.C.L. nr. 7 din 29.01.2015 și prin H.C.L. nr. 77 din 07.10.2016; 
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În mod consecvent, Consiliul Local al Comunei Telciu a aderat la strategia A.D.I. de regionalizare 

a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, element esențial pentru îndeplinirea cerințelor 

ACQUIS-ului comunitar, prin concentrarea înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a 

sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare și prin furnizarea 

acestor servicii unor grupuri de colectivități locale aflate într-o arie geografică definită(administrativ, 

hidrografic etc.).  

În această ordine de idei, Consiliul Local al Comunei Telciu a aprobat8 Studiul de fezabilitate, 

indicatorii tehnico-economici și cofinanțarea proprie aferentă Proiectului „Extinderea și modernizarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”. De asemenea a fost aprobat9 Studiul de 

fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din  județul Bistrița-Năsăud” aferent POIM 2014-2020 și Planul anual 

de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 

În urma finanțării obținute prin Contractul de Finanțare nr. 35/31.03.2016 încheiat de către 

societatea AQUABIS S.A cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, s-a atribuit Contractul de Lucrări CL6 - LOT3 nr. 23A/11.04.2018 în baza căruia, în luna 

septembrie 2020 au fost recepționate lucrările de extindere și reablilitare a sistemului de alimentare cu apă 

al Comunei Telciu (7,7 km rețea distribuție apă, 750 branșamente, captare apă, stație tratare, reabilitare 

rezervoare apă etc.) în valoare totală de 4.292.677 lei.  

Comuna Telciu a participat la cofinanțarea proiectului cu un procent de 1,81%(77.740 lei) iar 

Societatea AQUABIS a cofinanțat 9,45% (405.658 lei), diferența fiind acoperită de la bugetul de 

stat(11,77%) și din fonduri europene(76,97%). Societatea noastră a realizat de asemenea din fonduri 

propri(cca. 74.000 lei) montarea unui număr de 339 de apometre la locurile de consum existente și dotate 

cu cămine, în vederea încheierii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare cu toți locuitorii Comunei Telciu branșați la rețeaua extinsă/reabilitată. 

După inițierea demersurilor de încheiere a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de de 

alimentare cu apă și de canalizare cu locuitorii Comunei Telciu, societatea noastră s-a confruntat cu 

refuzul ferm al acestora, manifestat inclusiv prin mass-media locală și motivat de prețurile/tarifele mult 

prea mari practicate de Societatea AQUABIS S.A. pe de o parte, iar pe de altă parte motivat printr-o 

petiție adresată societății noastre prin care se invocă încălcarea dreptului de liberă folosință10 a apelor de 

suprafață sau subterane, prin instalații cu capacitate mai mică de 0,2 l/s, destinate exclusiv nevoilor 

gospodărești. 

Sintetizând toate considerentele menționate mai sus prin prisma situației conflictuale actuale 

născute între colectivitatea locală din Comuna Telciu și Operatorul serviciului AQUABIS S.A., vom 

accentua în continuare importanța informării corecte, complete și nedistorsionate a tuturor părților 

implicate în conflict, subliniind totodată că unica modalitate de soluționare trebuie să fie una bazată pe 

responsabilitate civică, bună credință și pe respectarea legilor și a convențiilor asumate potrivit legii. 

Prețul pentru 1 mc(1000 litri) de apă potabilizată de 4,20 lei(4,58 lei cu TVA 9%) și tariful pentru 

canalizare de 3,16 lei/mc(3,44 lei cu TVA de 9%) practicat de către AQUABIS S.A. este cel aprobat 

inclusiv prin Hotărârea nr. 3 din 30.01.2020 a Consiliului Local al Comunei Telciu, prin Hotârărea 

Adunării Generale a A.D.I. nr. 2 din 05.02.2020, iar mai apoi prin Decizia nr. 86/17.06.2020 a Autorităţii 

Naţionale de Reglementare  pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice(în continuare ANRSC).  

 
8 Prin H.C.L. nr. 49 din 23.09.2009; 
9 Prin H.C.L. nr. 3 din 30.01.2020; 
10 Prevăzut la art. 9 alin (2) din Legea apelor nr. 107/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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Potrivit prerogativelor atribuite prin lege11, autorităţile administraţiei publice locale ale Comunei 

Telciu, aveau și au în continuare faţă de Operatorul AQUABIS S.A. obligația de a aduce la cunoştinţă 

publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect modul de organizare şi de funcţionare 

a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Telciu. În mod evident, această obligație a 

fost nerespectată câtă vreme 623 de locuitori ai Comunei Telciu susțin prin Petiție că ”este regretabil 

faptul că Aquabis în loc să își extindă rețele de apă și canalizare cu apă potabilă tratată în instalații 

modern, încearcă abuziv acum, să oblige sătenii să semneze contracte de furnizare a apei la un tarif de 8 

lei/mc, minim 6 lei/persoană, încâlcând Legea Apelor, art. 9, al. 2.”. 

Tot în temeiul prerogativelor atribuite prin lege12, autorităţile administraţiei publice locale ale 

Comunei Telciu sunt obligate să adopte şi să menţină o conduită echilibrată, echidistantă şi 

nediscriminatorie între Operator şi utilizatori și să să promoveze relaţii contractuale echilibrate, orientate 

spre rezultat. În actualul conflict, prin intermediul mass-media13 locală Primarul Comunei Telciu ”i-a 

sfătuit pe cei care nu au contracte cu Aquabis să nu achite facturile până la lămurirea situației” 

vehiculând ideea organizării unui referendum pe tema retragerii Comunei Telciu din A.D.I. motivat de 

faptul că ”Această hotărâre de retragere din ADI Apă canal nu cred că va fi asumată de 15 oameni din 

Consiliul Local fiindcă implică foarte mulți bani și va trebui să organizăm un referendum local ca să 

decidă comuna dacă vrea retragerea din ADI”. 

În privința implicațiilor retragerii comunei Telciu din A.D.I. Primarul comunei a subliniat în mod 

just că ar fi extrem de oneroasă, așa cum este stipulat și în Statutul A.D.I la art. 13 pct. 5 ”Orice asociat 

care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească: a) sumele corespunzătoare 

rambursării de către Operator a împrumuturilor contractate pentru finanțarea dezvoltării (modernizării, 

reabilitării, bunurilor noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuri) infrastructurii aferente serviciului 

respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al ADI, plus cheltuielile 

aferente acestor împrumuturi; b)sumele corespunzătoare investițiilor de care a beneficiat în perioada în 

care a fost membru ADI, altele decât cele prevăzute la punctul a); c) sumele prevăzute ca despăgubiri în 

contractul de delegare.” 

Cât privește eventualele despăgubiri ne limităm la a preciza doar că în sarcina societății 

AQUABIS S.A., în calitate de titular al investiției, chiar și după finalizarea investiției, subzistă riscul 

constatării de nereguli de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, referitoare 

la nerespectarea cerințelor de sustenabilitate și durabilitate prevăzute în analiza cost-beneficiu aferentă 

Aplicației de Finanțare în baza căreia s-a semnat contractul de Finanțare nr. 35/31.03.2016, în valoare 

totală de 46.329.669 lei fără TVA. 

Legea14 recunoaște autorităților deliberative ale administrației publice locale posibilitatea alegerii 

modului de înfiinţare, organizare, funcţionare şi gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare prin gestiune directă, însă numai după consultarea utilizatorilor și după dezbaterea publică a 

unor studii de specialitate care vor analiza nevoile comunităţilor locale, mărimea, gradul de dezvoltare şi 

particularităţile economico-sociale ale localităţilor, starea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare 

existente, posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionării serviciului, respectiv a înfiinţării ori 

dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente și nu în ultimul rând în baza raportului cost-calitate 

optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.  

 
11 Disp. art. 15 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
12 Disp. art. 15 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
13 https://timponline.ro/rascoala-la-telciu-localnicii-cer-iesirea-comunei-din-adi-apa-canal-altfel-vor-sa-demita-

primarul-video/ 
14 Art. 17 alin. (3) și (4) și art. 18 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
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În cadrul gestiunii directe însă, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă15 nemijlocit 

toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, 

exploatarea şi funcţionarea serviciului, prin intermediul unui serviciu public de interes local, specializat, 

cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local, care își va desfășura 

activitatea de furnizare/prestare a serviciului în baza hotărârii de dare în administrare şi exploatare a 

serviciului şi a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente, după obținerea licenţei eliberate 

de A.N.R.S.C. 

La această dată, în raport cu cetățenii comunei Telciu, posibilitatea recunoscută de lege societății 

AQUABIS S.A. este în egală măsură dezavantajoasă atât pentru Operator cât și pentru utilizatori. Potrivit 

legii16, în situația utilizării neautorizate, fără aviz de racordare, acord de furnizare sau contract de 

furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice, operatorii serviciilor de utilităţi publice sunt în drept să 

suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, fără plata vreunei penalizări, cu 

un preaviz de 5 zile. 

Ținem să precizăm în final faptul că în situația în care actualul conflict va degenera, luând în 

calcul chiar și ipoteza retragerii din A.D.I., Comuna Telciu nu va mai beneficia de investiția din cadrul 

POIM 2014-2020 în valoare de 1.646.193 euro fără TVA, cu cotă procentuală de cofinanțare de 

1,81%(30.098 euro) pentru Comuna Telciu17 și 6%(98.772 euro) pentru AQUABIS S.A., învestiție 

aprobată prin Aplicația de finanțare în baza căreia s-a semnat Contractul de Finanțare nr. 314/24.03.2020 

în valoarea totala de 201.561.812 euro fără TVA. 

Raportat la analiza posibilelor cauze care au generat actualul conflict, a nevoilor și intereselor 

legitime ale Operatorului și ale utilizatorilor, precum și raportat la analiza opțiunilor pe care le pot avea 

părțile implicate în conflict, concluzionăm că unica modalitatea de rezolvare a conflictului este în același 

timp și o responsabilitate legală a autorităţilor administraţiei publice locale care, în raport cu utilizatorii 

pe care îi reprezintă, au obligația să medieze18 rezolvarea conflictelor dintre utilizatori şi Operator, la 

cererea uneia dintre părţi. 

Ne adresăm pe această cale autorităților administrației publice locale ale Comunei Telciu cu 

solicitarea de a da efect prevederii legale antemeționate privitoare la mediere, prin promovarea unor 

relaţii contractuale echilibrate, orientate spre rezultat și prin adoptarea unei conduite echilibrate, 

echidistante şi nediscriminatorii între Operator şi utilizatori. 

 

 

 

 

CONDUCEREA  

Soc. AQUABIS S.A. 

 

 

 

Bistrița, 

22 februarie 2021 

 
15 Art. 19 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
16 Art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; 
17 Aprobată prin H.C.L. nr. 3 din 30.01.2020; 
18 Art. 14 lit. g) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 


