
HOTARARE nr. 1.383 din 18 noiembrie 2009 
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr. 671/2007 , si pentru reglementarea unor aspecte determinate 
de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009  privind 
reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, 
sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana 
si Fondul Monetar International 
 
EMITENT:      GUVERNUL   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 noiembrie 2009  
 
   
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 
329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană 
şi Fondul Monetar Internaţional, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. I 
     Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 5 iulie 2007, se modifică 
după cum urmează: 
    1. La articolul 12 alineatul (2), teza întâi va avea următorul cuprins: 
    "(2) Numărul maxim de posturi în aparatul central al A.N.R.S.C. şi în agenţiile teritoriale 
este de 153, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele." 
    2. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
    "Art. 15. - (1) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileşte în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare." 
    3. La articolului 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
    "Art. 16. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale A.N.R.S.C. se asigură 
integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanţare internaţională. Tarifele percepute pentru 
acordarea licenţelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizaţiilor, tarifele pentru 
consultanţă şi prestări de servicii acordate la cerere, contribuţiile operatorilor de servicii de 
utilităţi publice aflaţi în sfera sa de reglementare şi orice alte sume încasate în condiţiile legii 
se fac venit la bugetul de stat." 
    4. Articolul 17 se abrogă. 
    5. În cuprinsul anexei, menţiunea referitoare la numărul maxim de posturi va avea 
următorul cuprins: 
    "Numărul maxim de posturi: 153, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele" 
    ART. II 
    Încetarea raporturilor de muncă ale personalului Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, ca urmare a aplicării măsurii de reorganizare 
prin reducerea de posturi stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi 
şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi  
 
 



respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prin 
emiterea de decizii, se face cu respectarea procedurilor legale din legislaţia muncii şi a 
prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite potrivit art. 6 alin. (5) 
sau (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri. 
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                                   interimar, 
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