
ORDIN nr. 486 din 22 septembrie 2010 
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale 
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala 
nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, 
notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise 
in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala 
 
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE 
COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE - A.N.R.S.C.  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2010  
 
     
 
Având în vedere dispoziţiile: 
- art. 21 alin. (2) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de 
utilitãţi publice nr. 51/2006, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare; 
- Hotãrârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autoritãţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilitãţi Publice, cu modificãrile ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din regulamentul aprobat 
prin Hotãrârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificãrile 
ulterioare, şi ale art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, 
 
preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice emite prezentul ordin. 
 
ARTICOL UNIC  
Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã nr. 102/2007 
privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi 
sancţionare a abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul 
de activitate al Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 12 aprilie 2007, se 
modificã dupã cum urmeazã: 
1. Titlul va avea urmãtorul cuprins: 
"ORDIN 
privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi 
sancţionare a abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul 
de activitate al Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice" 
2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: 
"Art. 1. - Se aprobã Regulamentul de constatare, notificare şi 
sancţionare a abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul 
de activitate al Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, prevãzut în anexa 
care face parte integrantã din prezentul ordin." 



3. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma "Direcţia control, 
sesizãri şi relaţii cu publicul" se înlocuieşte cu sintagma 
"Direcţia monitorizare piaţã şi consultanţã în teritoriu", iar 
sintagma "Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospodãrie Comunalã" se înlocuieşte cu sintagma 
"Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilitãţi Publice". 
4. În regulament, articolul 22 va avea urmãtorul cuprins: 
"Art. 22. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 
15 zile calendaristice de la data înmânãrii sau a comunicãrii 
acestuia. Plângerea împreunã cu dosarul cauzei se trimit de 
îndatã judecãtoriei în a cãrei circumscripţie a fost sãvârşitã 
contravenţia. 
(2) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor, precum şi exercitarea cãilor de 
atac împotriva hotãrârii judecãtoreşti sunt suspensive de 
executare." 
 
Preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, 
Matei Mircea Leontin 
 
Bucureşti, 22 septembrie 2010. 
Nr. 486. 
 
 

 


