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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016
CONSILIUL CONSULTATIV
I.

CADRU LEGAL

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice - A.N.R.S.C. este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridicã, de stat,
prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, şi funcţioneazã în baza
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată și a Regulamentului
propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 527/2013.
A.N.R.S.C. îşi exercitã prerogativele de autoritate publicã în condiţii de echidistanţã şi
echilibru faţã de utilizatorii şi furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitãţi publice,
precum şi faţã de autoritãţile administraţiei publice locale.
A.N.R.S.C. îşi exercitã competenţele şi atribuţiile faţã de toţi furnizorii/prestatorii de
servicii comunitare de utilitãţi publice, operatorii economici şi instituţiile publice care
desfãşoarã în condiţii de monopol activitaţi specifice serviciilor de utilitãţi publice din sfera sa de
reglementare, precum şi operatorii economici care monteazã şi/sau exploateazã sisteme de
repartizare a costurilor.
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice A.N.R.S.C. are ca scop reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel naţional al activităţilor
din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în sfera sa de reglementare.
În conformitate cu art. 10 din cadrul Capitolului III al Regulamentului propriu de
organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 527/2013. Consiliul
consultativ al A.N.R.S.C. Preşedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale cărui
lucrări le coordonează.
Consiliul consultativ este constituit dintr-un preşedinte şi 9 membri, numiţi prin ordin al
preşedintelui A.N.R.S.C., conform legii. Preşedintele A.N.R.S.C. conduce activitatea consiliului
consultativ, fiind preşedintele acestuia.
Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de o persoană din cadrul A.N.R.S.C.,
desemnată de preşedinte prin ordin şi care nu este membru al consiliului.
Consiliul consultativ se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru sau la cererea
preşedintelui. Principalele sarcini şi atribuţii ale membrilor consiliului consultativ:
a) aprobă, în şedinţa de constituire, cu majoritate de voturi, regulamentul propriu de
funcţionare, la propunerea preşedintelui;
b) adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor din numărul total al acestora; în caz de
paritate a voturilor, votul preşedintelui este hotărâtor;
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c) analizează şi propune modificări ale normelor şi normativelor tehnico-economice în raport cu
politicile economice guvernamentale, evoluţia tehnologiilor aplicate şi dinamica puterii de
cumpărare;
d) analizează şi propune elaborarea/abrogarea, modificarea sau completarea, după caz, de acte
normative în sprijinul dezvoltării serviciilor pentru populaţie, reducerii componentelor
birocratice şi armonizării intereselor şi raporturilor dintre furnizori/prestatori şi utilizatori;
e) întocmeşte raportul anual de analiză şi sinteză a activităţii proprii, aprobat cu o majoritate de
2/3 din numărul membrilor consiliului.
PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE CĂTRE CONSILIUL CONSULTATIV
Pe parcursul anului 2016 Consiliului Consultativ a programat o întrunire, în luna iulie,
Ordinea de Zi a ședinței s-a axat pe:
1. Legislație - Stadiul actual al observațiilor/propunerilor privind modificările legislației
aplicabile segmentului serviciilor comunitare de utilități publice, respectiv:
- LEGEA NR. 241/2006 PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ ȘI DE CANALIZARE;
- LEGEA NR. 101/2006 PRIVIND SALUBRIZAREA LOCALITĂȚILOR;
- LEGEA NR. 51/2006 PRIVIND SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE;
- LEGEA AMBALAJELOR;
- LEGEA DEȘEURILOR ȘI MODALITĂȚI DE COLECTARE A DEȘEURILOR
2. S-au primit propuneri, observații șți modificări din partea membrilor Consiliului
Consultativ privind stadiul legislației actuale aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice.
3. S-a aprobat procesul verbal întocmit pentru ședința din data de 14.05.2015.

