
ACT ADITIONAL NR. 02/ ………………..2015 

la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de 
canalizare, incheiat la data de 09.11.2009 intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  

Apa – ADIA Ilfov si S.C. Apa – Canal Ilfov S.A. 

 

 

PARTILE CONTRACTANTE : 

Intre: 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa „ADIA - ILFOV”  ”, cu sediul in soseaua 
Alexandriei nr.249, orasul Bragadiru, judetul Ilfov, inscrisa in Registrul asociatiilor si 
fundatiilor de la grefa judecatoriei Cornetu, cu nr.1/05.01.2009, reprezentata de Marian 
PETRACHE, in calitate de presedinte “ADIA - ILFOV", 

in numele si  pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre: 

1. Judetul Ilfov , prin Consiliul Judetean Ilfov, cu sediul in Str. Gheorghe Manu Nr.18-
Bucuresti, cod fiscal 4192545, reprezentat de Dl. Marian Petrache, in calitate de Presedinte al 
Consiliului Judetean, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr.49/ 27.03.2009 a 
Consiliului Judetean Ilfov; 

2. Orasul Bragadiru , prin Consiliul Local al orasului Bragadiru, cu sediul in orasul 
Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 249, cod fiscal 4992998, reprezentat de Dl. Vasile 
CIMPOERU, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 
31/06.04.2009 a Consiliului Local al orasului Bragadiru; 

3. Orasul Pantelimon, prin Consiliul Local al orasului Pantelimon, cu sediul in Str. Sf. 
Gheorghe, nr. 32, orasul Pantelimon, cod fiscal 4420759, reprezentat de Marian IVAN, in 
calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 59/09.04.2009 a 
Consiliului Local al orasului Pantelimon; 

4. Comuna Branesti, prin Consiliul Local al comunei Branesti, cu sediul in comuna Branesti, 
Str.. I.C. Bratianu, jud Ilfov, cod fiscal 4420724, reprezentat de Dl. Florea TANASE, in calitate 
de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 15/30.04.2009. a Consiliului 
Local al comunei Branesti; 

5. Comuna Cernica, prin Consiliul Local al comunei Cernica, cu sediul in comuna Cernica,  
nr. 8251,jud Ilfov, cod fiscal 4420740, reprezentat de Dl. Gelu APOSTOL, in calitate de 
Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 24/10.04.2009 a Consiliului Local 
al comunei Cernica; 

6. Comuna Cornetu, prin Consiliul Local al comunei Cornetu, cu sediul in comuna Cornetu, 
Sos. Alexandriei, nr. 140, jud. Ilfov, cod fiscal 4364470, reprezentat de Dl. Adrian–Eduard 
STOICA, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 
15/15.04.2009 a Consiliului Local al comunei Cornetu; 

7. Comuna Ciorogarla, prin Consiliul Local al comunei Ciorogarla, cu sediul in comuna 
Ciorogarla, jud. Ilfov, cod fiscal 4532450, reprezentat de Dl. Victor NICULAE, in calitate de 
Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 11/16.04.2009 a Consiliului Local 
al comunei Ciorogarla;  

8. Comuna Domnesti, prin Consiliul Local al comunei Domnesti, cu sediul in comuna 
Domnesti, Sos. Principala, nr. 1274, jud. Ilfov, cod fiscal 4221136, reprezentat de Dl. Ninel 
Boscu Constantin, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 
.............. a Consiliului Local al comunei Domnesti; 



 

 

9. Comuna Dobroesti, prin Consiliul Local al comunei Dobroesti, cu sediul in comuna 
Dobroiesti, Str. Cuza Voda, nr. 1, jud. Ilfov, cod fiscal 4283503, reprezentat de Dl. Valentin 
Laurentiu CONDU, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 
21/29.04.2009 a Consiliului Local al comunei Dobroesti; 

10. Comuna Dragomireşti Vale, prin Consiliul Local al comunei Dragomireşti Vale, cu sediul 
in comuna Dragomireşti Vale, Ştr.  Micşunelelor, nr. 54, jud. Ilfov, cod fiscal 436078, 
reprezentat de Dl. Gheorghe SOCOL, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea nr. 33 din 22.10,2010 a Consiliului Local al comunei Dragomireşti Vale; 

11. Comuna Tunari, prin Consiliul Local al comunei Tunari, cu sediul in comuna Tunari, Str. 
Mihai Eminescu, nr. 1, jud. Ilfov, cod fiscal 077180, reprezentat de Dl. Grigore COTE, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 47 din 28.07.2010 a 
Consiliului Local al comunei Tunari; 

12. Comuna Balotesti, prin Consiliul Local al comunei Balotesti cu sediul in comuna 
Balotesti, Cal.   Bucuresti, nr. 89, jud Ilfov, cod fiscal 4532469, reprezentat de Dl. Florian 
Dănuţ ION, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 37 din 
29.07.2010 a  Consiliului Local al comunei Balotesti; 
 
13. Comuna Ciolpani, prin Consiliul Local al comunei Ciolpani cu sediul in comuna Ciolpani,  
jud Ilfov, cod fiscal 4434037, reprezentat de Dl. Bogdan Cristian CĂLIN, în calitate de primar,  
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 6 din 10.02.2011 a  Consiliului Local al 
comunei Ciolpani; 

14. Comuna Glina, prin Consiliul Local al comunei Glina, cu sediul in comuna Glina, Str.  
Libertăţii, nr. 292,  jud. Ilfov, cod fiscal 4420767, reprezentat de Dl. Vasile Marin, în calitate 
de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. .....  din ............. a  Consiliului 
Local al comunei Glina;  

denumite in continuare „Autoritatea Deleganta” sau „Delegatar”  

si 

Societatea Comerciala APA-CANAL ILFOV S.A., codul unic de inregistrare RO 25709173, 
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului  Ilfov cu numarul J23/1433/25.06.2009 cu 
sediul principal in Romania, str. Livezilor, nr. 94, oras Pantelimon, judetul Ilfov, reprezentata 
de dl. Catalin Marian DRAGILA, avand functia de Director General, 

denumita in continuare „Operator” sau „Delegat” ,  

numite impreuna „Partile” si separat „Partea”,  
 

Avand in vedere: 

- Hotararile adoptate de Consiliile Locale membre ADIA privind aderarea la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa – ADIA Ilfov; 

- Hotararile adoptate de Consiliile Locale membre ADIA privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. APA – CANAL ILFOV S.A.; 

- Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – ADIA 
Ilfov privind aprobarea acceptarii de noi membri in Asociatie, modificarea Statutului 
Asociatiei si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apa si de canalizare prin Acte Aditionale; 

- Prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – ADIA Ilfov; 



- Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 
si de canalizare, incheiat la data de 09.11.2009 intre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara  Apa – ADIA Ilfov si S.C. Apa – Canal Ilfov S.A., 

 

Partile, de comun acord, au convenit urmatoarele: 
 

Art.1.  Se extinde aria delegarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin semnarea 
Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 
de catre urmatoarele unitati administrativ - teritoriale: Afumati, Clinceni, Ganeasa, Gruiu, 
Gradistea, Jilava, Mogosoaia, Moara Vlasiei, Magurele, Peris, Petrachioaia, si Vidra. 

 

Art.2.  Se completeaza partile contractante din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apa si de canalizare cu unitatile administrativ - teritoriale prevazute la 
art.1 de mai sus, astfel: 

„PARTILE CONTRACTANTE : 

Intre: 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa „ADIA - ILFOV”  ”, cu sediul in soseaua 
Alexandriei nr.249, orasul Bragadiru, judetul Ilfov, inscrisa in Registrul asociatiilor si 
fundatiilor de la grefa judecatoriei Cornetu, cu nr.1/05.01.2009, reprezentata de Marian 
PETRACHE, in calitate de presedinte “ADIA - ILFOV", 

in numele si  pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre: 

1. Judetul Ilfov , prin Consiliul Judetean Ilfov, cu sediul in Str. Gheorghe Manu Nr. 18-
Bucuresti, cod fiscal 4192545, reprezentat de Dl. Marian PETRACHE, in calitate de Presedinte 
al Consiliului Judetean, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 49/27.03.2009 a 
Consiliului Judetean Ilfov; 

2.Orasul Bragadiru, prin Consiliul Local al orasului Bragadiru, cu sediul in orasul Bragadiru, 
Sos. Alexandriei, nr. 249, cod fiscal 4992998, reprezentat de Dl. Vasile CIMPOERU, in calitate 
de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 31/06.04.2009 a Consiliului Local 
al orasului Bragadiru; 

3.Orasul Pantelimon, prin Consiliul Local al orasului Pantelimon, cu sediul in Str. Sf. 
Gheorghe, nr. 32, orasul Pantelimon, cod fiscal 4420759, reprezentat de Marian IVAN, in 
calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 59/09.04.2009 a 
Consiliului Local al orasului Pantelimon; 

4.Comuna Branesti, prin Consiliul Local al comunei Branesti, cu sediul in comuna Branesti, 
Str.. I.C. Bratianu, jud Ilfov, cod fiscal 4420724, reprezentat de Dl. Florea TANASE, in calitate 
de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 15/30.04.2009. a Consiliului 
Local al comunei Branesti; 

5.Comuna Cernica, prin Consiliul Local al comunei Cernica, cu sediul in comuna Cernica,  
nr. 8251,jud Ilfov, cod fiscal 4420740, reprezentat de Dl. Gelu APOSTOL, in calitate de 
Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 24/10.04.2009 a Consiliului Local 
al comunei Cernica; 

6.Comuna Cornetu, prin Consiliul Local al comunei Cornetu, cu sediul in comuna Cornetu, 
Sos. Alexandriei, nr. 140, jud. Ilfov, cod fiscal 4364470, reprezentat de Dl. Adrian–Eduard 
STOICA, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 
15/15.04.2009 a Consiliului Local al comunei Cornetu; 



7.Comuna Ciorogarla, prin Consiliul Local al comunei Ciorogarla, cu sediul in comuna 
Ciorogarla, jud. Ilfov, cod fiscal 4532450, reprezentat de Dl. Victor NICULAE, in calitate de 
Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 11/16.04.2009 a Consiliului Local 
al comunei Ciorogarla;  

8.Comuna Domnesti, prin Consiliul Local al comunei Domnesti, cu sediul in comuna 
Domnesti, Sos. Principala, nr. 1274, jud. Ilfov, cod fiscal 4221136, reprezentat de Dl. Boscu 
Ninel Constantin, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 
......../................. a Consiliului Local al comunei Domnesti; 

9.Comuna Dobroesti, prin Consiliul Local al comunei Dobroesti, cu sediul in comuna 
Dobroiesti, Str. Cuza Voda, nr. 1, jud. Ilfov, cod fiscal 4283503, reprezentat de Dl. Valentin 
Laurentiu CONDU, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 
21/29.04.2009 a Consiliului Local al comunei Dobroesti; 

10. Comuna Dragomireşti Vale, prin Consiliul Local al comunei Dragomireşti Vale, cu sediul 
in comuna Dragomireşti Vale, Ştr.  Micşunelelor, nr. 54, jud. Ilfov, cod fiscal 436078, 
reprezentat de Dl. Gheorghe SOCOL, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea nr. 33 din 22.10,2010 a Consiliului Local al comunei Dragomireşti Vale; 

11. Comuna Tunari, prin Consiliul Local al comunei Tunari, cu sediul in comuna Tunari, Str. 
Mihai Eminescu, nr. 1, jud. Ilfov, cod fiscal 077180, reprezentat de Dl. Grigore COTE, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 47 din 28.07.2010 a 
Consiliului Local al comunei Tunari; 

12. Comuna Balotesti, prin Consiliul Local al comunei Balotesti cu sediul in comuna 
Balotesti, Cal.   Bucuresti, nr. 89, jud Ilfov, cod fiscal 4532469, reprezentat de Dl. Florian 
Dănuţ ION, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 37 din 
29.07.2010 a  Consiliului Local al comunei Balotesti; 
 
13. Comuna Ciolpani, prin Consiliul Local al comunei Ciolpani cu sediul in comuna Ciolpani,  
jud Ilfov, cod fiscal 4434037, reprezentat de Dl. Bogdan Cristian CĂLIN, în calitate de primar,  
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 6 din 10.02.2011 a  Consiliului Local al 
comunei Ciolpani; 

14. Comuna Glina, prin Consiliul Local al comunei Glina, cu sediul in comuna Glina, Str.  
Libertăţii, nr. 292,  jud. Ilfov, cod fiscal 4420767, reprezentat de Dl. Vasile Marin, în calitate 
de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. .......  din ............. a  
Consiliului Local al comunei Glina;  

15. Comuna Afumati prin Consiliul Local al comunei Afumati, cu sediul in comuna 
Afumati, str. Bucuresti-Urziceni nr. 151, jud. Ilfov, cod fiscal 4420708, reprezentat  de 
dl.Gabriel DUMANICA, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   
Consiliului   Local Afumati nr. 80 din 29.10.2012. 

16. Comuna Ganeasa prin Consiliul Local al comunei Ganeasa, cu sediul in comuna 
Ganeasa, str. Stefan cel Mare  nr. 34, jud. Ilfov, cod fiscal 4364411, reprezentat  de dl. Marin 
TUDOR, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   Consiliului   
Local Ganeasa nr. 27 din 05.10.2012 

 

17. Orasul Magurele prin Consiliul Local al orasului Magurele, cu sediul in comuna 
Magurele, str. Calugareni nr. 2-4, jud. Ilfov, cod fiscal 4364500, reprezentat  de dl.Dumitru 
RUSE, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   Consiliului   Local 
Magurele nr. 23 din 26.09.2012. 

 



18. Comuna Moara Vlasiei prin Consiliul Local al comunei Moara Vlasiei, cu sediul in 
comuna Moara Vlasiei, str. Eroilor nr.19, jud. Ilfov, cod fiscal 4532477, reprezentat  de 
dl.Andrei FILIP, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   
Consiliului   Local Moara Vlasiei nr. 37 din 28.09.2012. 

 

19. Comuna Vidra prin Consiliul Local al comunei Vidra, cu sediul in comuna Vidra, str. 
Principala nr.80, jud. Ilfov, cod fiscal 4505588, reprezentat  de dl. Florin NICULAE, in calitate 
de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   Consiliului   Local Vidra nr. 78 din 
02.10.2012. 

 

20. Comuna Clinceni prin Consiliul Local al comunei Clinceni, cu sediul in comuna 
Clinceni, str. Principala nr.107, jud. Ilfov, cod fiscal 4420821, reprezentat  de dl Adrian 
BUDEANU, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   Consiliului   
Local Clinceni nr. 60 din 12.09.2012. 

 

21. Comuna Gradistea prin Consiliul Local al comunei Gradistea, cu sediul in comuna 
Gradistea str. Primariei, nr.29, jud. Ilfov, cod fiscal 4420813, reprezentat  de dl.Mihail TOMA 
in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   Consiliului   Local 
Gradistea nr. 34 din 22.10.2012. 

 

22. Comuna Petrachioaia prin Consiliul Local al comunei Petrachioaia, cu sediul in 
comuna Petrachioaia, str.Vanatori nr.300, jud. Ilfov, cod fiscal 4420716, reprezentat  de dl. 
Mihai DOBRE in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   Consiliului   
Local Petrachioaia nr. 99 din 19.10.2012. 

 

23. Comuna Gruiu prin Consiliul Local al comunei Gruiu, cu sediul in comuna Gruiu, 
str.Vanatori nr.300, jud. Ilfov, cod fiscal 4420716, reprezentat  de dl. Ion SAMOILA in calitate 
de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   Consiliului   Local Gruiu nr.42 din 
31.10.2012. 

 

24. Comuna Jilava prin Consiliul Local al comunei Jilava, cu sediul in comuna Jilava, sos 
Giurgiului nr.279 jud. Ilfov, cod fiscal 4420791, reprezentat  de dl. Adrian MLADIN in calitate 
de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   Consiliului  Local Jilava nr. 48 din 
30.102012 

 

25. Comuna Mogosoaia prin Consiliul Local al comunei Mogosoaia, cu sediul in comuna 
Mogosoaia, sos Bucuresti-Targoviste nr 138, jud. Ilfov, cod fiscal 16872332, reprezentat  de 
dl. Precup Paul Mihai Nicu in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea   
Consiliului   Local Mogosoaia  nr. 156 din 21.11.2012 

 

26. Comuna Peris prin Consiliul Local al comunei Peris cu sediul in comuna Peris, Str. 
Principala nr.211, jud Ilfov cod fiscal 4611554, reprezentat de Dl. Anghel ALBU , în calitate 
de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Peris  nr. 20 din 
20.05.2013. 
 

denumite in continuare „Autoritatea Deleganta” sau „Delegatar”  

si  



Societatea Comerciala APA-CANAL ILFOV S.A., codul unic de inregistrare RO 25709173, 
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului  Ilfov cu numarul J23/1433/25.06.2009 cu 
sediul principal in Romania, str. Livezilor, nr. 94, oras  Pantelimon, judetul Ilfov, reprezentata 
de dl. Catalin Marian DRAGILA, avand functia de Director General, 

denumita in continuare „Operator” sau „Delegat”, 

numite impreuna „Partile” si separat „Partea”. 
 

Art.3.   Prevederile articolului 36 alin 2. 3)  ale Dispozitiilor Generale din Contractul de 
Delegare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 131/09.11.2009. dintre ADIA 
Ilfov si SC Apa Canal Ilfov SA respectiv  afirmatia “In cazul in care o localitate nu are servicii 
de apa sau de canalizare in prezent (sau nu are tarif), in momentul in care va beneficia de 
servicii de apa si/sau canalizare se va aplica tariful existent la acea data in Orasul 
Bragadiru” . 

 se modifica dupa cum urmeaza: 

a) Pentru localitatile asociate in ADIA Ilfov care nu fac obiectul Proiectului de investitii POS 
MEDIU aflat in derulare, S.C APA-CANAL ILFOV S.A va aplica tarifele aprobate de catre 
ADIA Ilfov, in baza avizului ANRSC, in conformitate cu prevederile art. 43 din legea 
51/2006 republicata si ale art. 35 din legea 241/2006, republicata.  

b)  In cazul localitatilor in care sursa de apa potabila provine din preluarea partiala sau totala 
a apei potabile dintr-un alt sistem de alimentare cu apa limitrof, preturile/tarifele de 
producere si transport al apei potabile se vor determina conform prevederilor art. 35 alin 6 
si 8 din Legea 241/2006 republicata, iar pretul de distributie se va stabili conform 
prevederilor art. 43 din legea 51/2006 republicata si ale art. 35 din legea 241/2006, 
republicata.  

c) In cazul localitatilor in care apa uzata este preluata partial sau total de catre un alt sistem 
de canalizare si epurare limitrof, preturile/tarifele de transport si epurare al apei uzate se 
vor determina conform prevederilor art. 27 din Legea 224/2015, iar pretul de distributie 
se va stabili conform prevederilor art. 43 din legea 51/2006 republicata si ale art. 35 din 
legea 241/2006, republicata. 1 

 

Art.4.  Celalalte prevederi ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare raman neschimbate. 
 

Incheiat la data …… in 2 exemplare originale, care constituie parte integranta din Contractul 
de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat la data 
de 09.11.2009 intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Apa – ADIA Ilfov si                      
S.C. Apa – Canal Ilfov S.A. 
 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA – ADIA ILFOV 

Presedinte 

Marian PETRACHE 
 

OPERATORUL 

S.C. APA CANAL ILFOV S.A. 

Director General, Catalin Marian DRAGILA 
                                                           
 


