PROCEDURA 07

Solicitare licenţă pentru serviciul public de alimentare cu apă, furnizat
în modalitatea gestiunii delegate de către societăţi comerciale cu statut
de operatori regionali
a) cerere-tip, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind acordarea
licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările și completările ulterioare;
b) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu cel
mult 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C., din care
sã rezulte obiectul de activitate corespunzãtor serviciului de utilitate publică
pentru care se solicitã licenţa, valoarea capitalului social, structura
acţionariatului, forma de organizare;
c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Registrului
Comerţului;
d) certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice, privind datoriile
la bugetul general consolidat al statului, eliberat de Direcţia Generalã a
Finanţelor Publice prin administraţia finanţelor publice în a cãrei razã
teritorialã acestea se aflã în evidenţã, în original sau copie legalizatã, în
termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.;
e) certificat fiscal privind taxele şi impozitele locale pentru persoane
juridice, eliberat de Direcţia impozite şi taxe locale a consiliului local în a
cãrui razã teritorialã acestea se aflã în evidenţã, în original sau copie
legalizatã, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la
A.N.R.S.C.;
f) copii de pe situaţiile financiare, întocmite conform prevederilor
reglementãrilor contabile în vigoare, aferente exerciţiului financiar anterior;
filialele înfiinţate de societãţile comerciale pe parcursul anului în care depun
astfel de cereri vor anexa copiile situaţiilor financiare ale companiei/societãţii
mamã, aferente exerciţiului financiar anterior;
g) declaraţie pe propria rãspundere, semnatã de conducãtorul societãţii
şi ştampilatã, în original, din care sã rezulte cã solicitantul nu face obiectul
unei proceduri de reorganizare judiciarã, lichidare sau faliment, emisã cu cel
mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.;
h) scrisoare de bonitate financiarã emisã de banca solicitantului cu cel
mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.;
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i) copie de pe contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat cu
asociaţia de dezvoltare intercomunitară şi de pe hotărârile de atribuire a
contractului adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ
teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomuniatră, din care să
rezulte legislaţia care a stat la bază;
j) copie după Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor, a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, care s-a constituit în
scopul realizării serviciului pentru care solicitantul a formulat cererea de
eliberare a licenţei;
k) copie după hotărârile adoptate de autorităţile administraţiei publice
locale privind asocierea în vederea realizării în comun a serviciului, prin
intermediul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară (ADI), din care să
rezulte mandatul acordat ADI pentru delegarea gestiunii, respectiv
aprobarea regulamentului propriu al serviciului şi a caietului de sarcini al
serviciului etc. şi, după caz, acordarea mandatului special pentru aprobarea
prețurilor;
l) numãrul total de locuitori pentru care furnizeazã serviciul pentru care
solicitã licenţa;
m) lista cu componentele infrastructurii tehnico-edilitare aparţinând
domeniului public sau privat al unitãţii administrativteritoriale, aferente
serviciului pentru care se solicitã licenţa, care va cuprinde principalele
caracteristici tehnice ale instalaţiilor şi echipamentelor componente ale
sistemului;
n) schemele tehnologice ale sistemului exploatat, care sã conţinã şi
interfaţa cu alţi operatori, dacã este cazul;
o) structura de personal, calificat şi autorizat, aferent serviciului;
p) organigrama valabilã la data solicitãrii licenţei, din care sã rezulte
departamentele cu sarcini în desfãşurarea activitãţilor pentru care se solicitã
licenţierea;
q) dotarea tehnico-materialã, care va include date privind utilajele
şi/sau autovehiculele specializate din dotare destinate serviciului,
specificându-se tipul/marca, capacitatea de lucru, anul de fabricaţie şi
numãrul de bucãţi;
r) indicatorii economico-financiari specifici serviciului/activitãţii pentru
care se solicitã licenţa, conform anexei nr. 7;
s) strategia de investiţii, reflectatã în planul de investiţii, elaborat pentru
o perioadã de minimum 3 ani, din care sã rezulte obiectivele propuse,
costurile estimate, sursele de finanţare şi termenele de realizare;
t) strategia privind implementarea unui sistem de management
integrat, care va prevedea termenele şi costurile de conformare;
u) preţurile practicate pentru serviciul furnizat în fiecare unitate
administrativ-teritorialã pentru care a solicitat acordarea licenţei; se
menţioneazã tipul, numãrul şi data documentului de aprobare;
v) indicatorii de performanţã ai serviciului/nivelele de servicii,
aprobaţi/aprobate de autoritatea administraţiei publice locale în fiecare
Bucureşti, sector 3, strada Stavropoleos nr. 6, Cod fiscal: 14935787;
Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 – RO29TREZ70320F365000XXXX

tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81
fax:021/317.97.52; 021/326.17.96
www.anrsc.ro; cabinet@anrsc.ro

-3-

unitate administrativ-teritorialã pentru care a solicitat acordarea licenţei, care
se vor prezenta obligatoriu în format electronic.
w) gradul de contorizare la nivel de branşament;
x) copie de pe autorizaţia/autorizaţiile de gospodãrire a apelor, în
termen de valabilitate;
y) copie de pe autorizaţia/autorizaţiile de mediu, în termen de
valabilitate, pentru prestarea activitãţilor pentru care se solicitã licenţa;
z) copie de pe programul/programele de monitorizare de control al
calitãţii apei potabile, avizat/avizate de autoritatea de sãnãtate publicã
judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru serviciul public de
alimentare cu apã;
aa) copie de pe autorizaţia sanitarã pentru producerea şi distribuţia apei
potabile;
bb) copie de pe certificatul de înregistrare la Ministerul Sãnãtãţii Publice
pentru laboratoarele proprii unde se efectueazã monitorizarea calitãţii apei
potabile;
cc) copii de pe contractele încheiate pentru efectuarea analizelor
bacteriologice şi fizico-chimice ale apei în laboratoare acreditate, în cazul în
care solicitantul nu deţine laboratoare proprii.
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