Legea 241/2006
LEGEA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

ART. 39*)
(3) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările
ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără aprobarea autorităţilor
administraţiei publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii, după caz;
b) atribuirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare a
contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, fără respectarea
procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările
ulterioare;
c) darea în administrare de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fără licenţă, respectiv
atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licenţă, cu
excepţia contractelor atribuite potrivit art. 22.
(4) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările
ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:
a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului şi a caietului de sarcini în
termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului şi a caietului de sarcini-cadru;
b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a
consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;

Legea 230/2006
LEGEA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
ART. 37
(1) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se sancţionează cu
amendă de la 30.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) următoarele fapte:
a) prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de către autorităţile administraţiei publice locale a
hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii;
b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără
respectarea procedurilor legale;
c) darea în administrare de către primar a serviciului de iluminat public unui prestator fără licenţă de
operare, respectiv încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fără licenţă de
operare.
(2) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se sancţionează cu
amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) următoarele fapte:
a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului, în termen de 90 de zile de
la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului;
b) încălcarea oricărei alte obligaţii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul serviciului sau a
reglementărilor autorităţii competente pentru care nu s-a prevăzut o sancţiune specifică.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către
reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului administraţiei şi internelor şi ai preşedinţilor A.N.R.S.C. şi A.N.R.E.,
de către primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către primarul general al municipiului Bucureşti, după
caz, şi de persoanele împuternicite de aceştia, conform competenţelor acestora.

Legea 51/2006
LEGEA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
ART. 47
(1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la
500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în
scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii;
#M5
b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la
nivel de apartament;
#B
c) racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de
branşare/racordare eliberat de operator;
d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;
e) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor
aferente sistemelor de utilităţi publice.
(2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la
5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a
consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;
b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi impunerea unor
soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic şi neconforme actelor
normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente;

