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Anexa 1  

la HCL nr._____/29.02.2016 

ACT ADITIONAL NR. 03/ ………………..2016 

la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, 
încheiat 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. Niculae GHORGHE, legal imputernicit 
in acest scop prin Hotararea nr. 86/30.09.2015 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. 127/09.09.2015 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. Niculae CISMARU, in calitate de 
Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 76/13.08.2015. 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. 50/10.08.2015 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. 38/27.08.2015 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. 28/13.08.2015 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. 50/31.08.2015 a Consiliului 
Local al comunei Domnesti; 
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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. Stefan  CONDU, in calitate 
de Primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea nr. 76/30.09.2015 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 29 
/29.10.2015 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. 6/11.02.2015 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. Pretorian Cristian STEFAN, în 
calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 40/21.10.2015 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. 36/13.10.2015 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. Marin VASILE, în calitate de 
viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 40/29.09.2015  din  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. 
79/19.08.2015. 

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. 
20/31.09.2015. 

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.41/30.09.2015. 

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. 35/14.08.2015. 

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. Biliboc Florea Liviu, in calitate de 
primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Vidra nr.                               
25 /31.08.2015. 

 

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 
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primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea  Consiliului   Local Clinceni nr. 
48/28.08.2015. 

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. 
29/18.08.2018. 

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.43/25.08.2018. 

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.22/14.08.2015. 

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. 41 /02.10.2015. 

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. 64/31.08.2015 

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 Periș  nr. 32/23.09.2015. 

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 aprobarea Actului Aditional nr. 3 la 
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare incheiat intre 
Asociatia de dezvoltare intercomunitara Apa ”ADIA Ilfov”, in numele si pe seama UAT membre, in 
calitate de Delegatar si S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., in calitate de Delegat (Operator), pentru 
modificarea Strategiei Tarifare cuprinsa in Art 36 din Contractul de Delegare 

 
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – ADIA Ilfov privind  
aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu 



4 

 

apă şi de canalizare incheiat intre Asociatia de dezvoltare intercomunitara Apa ”ADIA Ilfov”, in 
numele si pe seama UAT membre, in calitate de Delegatar si S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., in 
calitate de Delegat (Operator), pentru modificarea Strategiei Tarifare cuprinsa in Art 36 din 
Contractul de Delegare 

- Avizul ANRSC nr 330569/10.12.2015 privind aprobarea strategiei tarifare a S.C. APA-CANAL 

ILFOV S.A 

- 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.  “Articolul 36- Preturile, Tarifele si alte surse de venit” din Contractul de Delegare se modifica 
si va avea urmatorul continut: 

 
“Articolul 36- Preturile, Tarifele si alte surse de venit” 

1. Operatorul este autorizat sa furnizeze Utilizatorilor, servicii de alimentare cu apa potabila si de 
canalizare, in conditiile stipulate in titlul III al Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna. 

La Data Intrarii in Vigoare, Operatorul va aplica preturile si tarifele avizate si aprobate conform 
reglementarilor legale pentru fiecare localitate in parte valabile la aceea data. 

2. Operatorul va incasa toate veniturile rezultate din prestarea si facturarea Serviciilor precum si 
veniturile din prestarea si facturarea serviciilor conexe si orice alte drepturi banesti prevazute de 
legislatia in vigoare. 

3. Tarifele practicate pentru serviciile de apa si de canalizare-epurare se vor baza pe principiul acoperirii 
tuturor costurilor aferente activitatilor: 

*  costuri de operare si exploatare; 
*  costuri de intretinere si reparatii; 
*  costuri cu amortizarile si deprecierile; 
*  costuri financiare; 
*  redeventa; 
*  realizarea de investitii; 
*  plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzand principalul, dobanzile si 

 comisioanele aferente); 
*  impozite si taxe 
*  alte costuri 

Preturile si tarifele includ o cota de profit stabilita conform legii. 

Structura tarifelor si nivelele de tarifare trebuie sa descurajeze risipa si consumul in exces, si trebuie sa 
fie stabilite tinand cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor.  
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In cazul in care gradul de suportabilitate al consumatorilor nu permite stabilirea unor preturi si tarife 
fata de acestia care sa acopere toate elementele prevazute la acest punct 3, partile vor cadea de acord 
asupra diminuarii diferitelor elemente de cost, astfel incat echilibrul financiar al Operatorului sa fie 
mentinut si utilizatorii sa plateasca preturi si tarife la gradul de suportabilitate. 

Operatorul aplică preţuri şi tarife unice la apă şi canal pe întreaga arie de operare începând cu anul 
2015, în baza avizului ANRSC nr. 217932/14.08.2014. Aceste tarife au fost fundamentate în baza 
costurilor înregistrate, conform metodologiei aprobate de ANRSC prin Ordinul nr 65/2007. Aceste 
tarife sunt:  

• Apă, tarif fără TVA = 3.38 lei/mc 

• Canalizare, tarif fără TVA = 1.94 lei/mc 

Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an atat cu inflatia, cat si in 
termeni reali. In contractul de delegare este inclus un tabel cu ajustari ale tarifelor in termeni 
reali necesare pentru a asigura o dezvoltare durabila a Operatorului, realizarea de investitii 
pentru a indeplini cerintele Directivelor Europene siaccesarea fondurilor de coeziune. 

4. Modificarile tarifelor in termeni reali  

Cel tarziu pana la 
data de 1 iulie al 
fiecarui an tarifele 
vor fi modificate in 
termeni reali dupa 
cum 
urmeaza:Serviciu 

Tarife in 
vigoare la 
01.01.2014 

(lei fără 
TVA) 

Ajustare 
reală la 

1-Iul-
2015 

Ajustare 
reală la 

1-Iul-
2016 

Ajustare 
reală la 

1-Iul-
2017 

Ajustare 
reală la 

1-Iul-
2018 

Apa 2.92  12,5% 0,0% 0,0% 5,0% 

Canalizare 1,58  19,4% 85,0% 0,0% 5,0% 

 

 Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare luand in 
considerare evolutia viitoare a costurilor de operare si impactul proiectului de investitii finantat din 
fonduri de coeziune.  

 Aceste tarife pot suferi ajustari si modificari in functie de urmatoarele elemente: 
-conditionalitatile incluse in decizie/contract de finantare pentru obtinerea finantarii din fonduri de 
coeziune sau de la bugetul de stat; 
-conditionalitatile incluse in contractul de imprumut pentru co-finantarea proiectului finantat din 
fonduri de coeziune; 
-rezultatele proiectiilor fmanciare din planul de afaceri realizat de Societate 
-impactul strategiilor viitoare de investitii in conformitate cu master planul     
-rezultatele Analizei Cost-Beneficiu 
-reducerea volumului de vanzari intr-o masura semnificativa 
-Cresterea costurilor operatorului ca urmare a redeventei, a impactului cursului de schimb valutar,a 
cresterii de preturi la energie electrica, gaz, combustibili, apa bruta, materii prime si materiale, a 
modificarilor de legislatie si a imbunatatirii tehnologiilor sau operarii sistemelor de apa-canal 
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 Majorarile in termeni reali se vor aplica conform formulei specificate la punctul 5 {Ajustarea 
tarifelor cu inflatia). 
 

  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.  

 In preturile si tarifele initial au fost luate in calcul cheltuielile cu achizitionarea apei potabile 
si cu transportul si epurarea apelor uzate de catre S.C. APA NOVA S.A. 
 

 5. Ajustarea tarifelor cu inflatia 

Modificarile tarifelor pentru serviciile de furnizare a apei si de canalizare-epurare in termeni reali 
prevazute punctul 4 {Modificarile tarifelor in termeni reali) de mai sus nu includ: 
Inflatia din perioada cuprinsa intre ajustarile tarifare realizate in conformitate cu punctul 
4(Modificarile tarifelor in termeni reali); si (b) TVA. 

Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei formule: 

Tarif n+i =  Tarif n x (1+an+1) x (1+an+2) x ….. x (1+an+i) x In+i 
Unde: 
Tarif n+i – tariful la data n+i 
Tarif n – tariful initial, in vigoare la 01.07.2015 
a n+1, a n+2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2 
a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i 
I n+i – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule: 
 

                  CPI x (1+INF)m /12 

I n+i  = 

                           IPI 

unde: 

CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil; 

IPI - Indicele preturilor initial (Iunie 2015); 

INF – inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;  

m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif; 

Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de Comisia Nationala de 
Statistica a Romaniei. 
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Alte ajustări şi/sau modificări a preţurilor şi tarifelor pe care Operatorul este autorizat să le practice 
se fac în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu prevederile din acordurile de împrumut şi 
programele internaţionale la care Operatorul este sau va fi parte. 

 
6. Procedurile de modificare si aprobare a tarifelor 
 
 In prima jumatate a fiecarui an, prin actualizarea planului de afaceri al operatorului se va 
estima necesitatea de ajustari de tarife suplimentare. In cazul in care aceste cresteri de tarife 
suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregati un studiu in acest sens, care va fi supus aprobarii 
fiecarei Unitati Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociatiei.  

 Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile aparute ulterior semnarii delegarii 
gestiunii. 

 Operatorul are obligatia de a prezenta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa ADIA 
ilfov, metodologia de calcul al tarifelor de apa si canalizare inaintea fiecarei majorari, dupa caz. 

 ADIA Ilfov are obligatia ca in termen de 30 zile de la depunerea documentatiei de catre 
Operator, sa prezinte acestuia eventualele obiectiuni la modalitatea de calcul al tarifelor de apa si 
canalizare. In cazul in care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa ADIA Ilfov nu prezinta 
eventualele obiectiuni in termenul stipulat, are obligatia sa aprobe noile tarife propuse, in termen de 
60 de zile de la data depunerii documentatiei de catre operator. In cazul in care Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Apa ADIA Ilfov nu prezinta un rapuns in termenul stipulat de 60 de zile, se va 
considera ca aceasta a aprobat/acceptat noile tarife. 

 Conform prevederilor legale, Autoritatea Deleganta va prezenta ANRSC documentatia de 
ajustare a tarifelor conform legislatiei in vigoare si metodologiei de calcul prezentate. 

 In toate cazurile, Autoritatea Deleganta va imputernici Operatorul sa aplice tarifele rezultate 
din contractul de delegare a gestiunii si sa furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apa potabila 
si de canalizare, in conditiile stipulate in titlul III al Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna. 

In cazul in care Unitatiile Administrative Teritoriale si/sau Associatia de Dezvoltare 
Intercomunitara refuza sa permita Operatorului sa aplice strategia de tarifare conform prezentului 
contract de delegare, acestea sunt obligate sa suporte din bugetul propriu pierderea potentiala de 
venituri ca urmare a acestui lucru. In aceasta situatie Unitatiile Administrative Teritoriale si/sau 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara sunt obligate sa prevada in bugetul de venituri si cheltuieli 
propriu, cu prima rectificare sau cel tarziu la adoptarea bugetului nou, sumele de care operatorul a 
fost lipsit. Plata acestor sume trebuie facuta lunar pana la revizuirea deciziei. 

Ultimele doua subcapitole din cadrul art. 36, respectiv Finantarea investitiilor si 
cofinantarea si Impartirea investitiilor, raman neschimbate. 

 

Art.2.  Celalalte prevederi ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apa si de canalizare raman neschimbate. 
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Incheiat la data …………………………………. in 4 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 

Cătălin Marian DRĂGILA 

 
 


