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Noi prevederi ale Regulamentului serviciului apa/canal 
 

In data de 27 Septembrie 2010, ADI - Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul 

Hidrografic Somes-Tisa, care actioneaza in numele si pentru autoritatile judetene si locale actionari ai 

Companiei de Apa SOMES SA - CASSA in judetele Cluj si Salaj a aprobat noul Regulament al serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare al CASSA, respectiv noul model de Contract de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare. Ele intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data aprobarii, 

deci incepand cu data de 28 Octombrie 2010. 

Aceste documente care reglementeaza relatia dintre Compania de Apa SOMES si Utilizatori/Clienti, au 

fost intocmite pe baza unor actelor normative in vigoare, respectiv Legea nr. 241/22.062006  a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare si Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare 

aprobat prin ordinul nr. 88/20.03.2007 al ANRSC (Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilitati Publice). 

Noul Regulament contine prevederi - aliniate la legislatia mentionata - conform carora in termen de 90 

de zile de la intrarea in vigoare, contractarea si facturarea serviciilor de alimentare cu apa si de preluare si 

epurare a apelor uzate se face doar la nivelul bransamentului, acesta fiind limita de proprietate definita de 

actele normative dintre retelele publice administrate de Compania de Apa SOMES si retelele denumite 

"interioare" aflate in proprietatea/administrarea Asociatiilor de Proprietari/Locatari. 

In virtutea acestor prevederi normative noi, Compania de Apa SOMES SA, va INCETA din 28 Ianuarie 

2011 facturarea la nivel de apartament in acele localitati din aria deservita in judetele Cluj si Salaj unde 

asemenea practici au fost preluate de la fostii operatori in relatia cu condominiile (blocurile si cladirile de 

locuinte cu mai multi proprietari). 

In scopul contractarii si facturarii serviciilor in continuare dupa aceasta data, invitam locatarii din 

condominiile in care nu s-au constituit pana in prezent Asociatii de proprietari/locatari ca, in baza  art. 70 lit. g) 

si g
1
) din noul Regulament sa desemneze cu majoritate de voturi un reprezentant oficial care sa fie imputernicit 

a semna noul Contract pe condominiu si sa primeasca factura blocului, in caz contrar existand posibilitatea de a 

se sista prestarea serviciului conform art.30 (1) din Legea 241/2006 care stipuleaza ca "Furnizarea/prestarea 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de 

furnizare/prestare (…)". 
 Posibilitatea aplicarii acestei prevederi legale si contractuale va fi avuta in vedere de CASSA daca 

condominiile nu vor comunica numele si datele de contact ale administratorului sau reprezentantului desemnat 

in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a noului Regulament, deci cel tarziu pana la data de 28 

Ianuarie 2011.  

Compania de Apa SOMES are contractate credite pentru co-finantarea tuturor programelor de investitii 

- finalizate sau in derulare - destinate reabilitarii si extinderii infrastructurii, in beneficiul comunitatilor pe care 

le deserveste iar neplata facturilor in noile conditii legale ar periclita capacitatea operatorului de a rambursa 

aceste credite, existand astfel posibilitatea intreruperii finantarilor vitale pentru modernizarea serviciilor. 
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