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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 Priveste : Strategia  de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si de 

canalizare pentru  Aria  de operare in  judetul Teleormanul, pentru perioada 

2022-2027 

 

 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Teleormanul” constituita in scopul 

infintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor-administrativ teritoriale 

membre, realizarii in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, 

destinate infintarii, modernizarii si dezvoltarii  a sistemelor de utilitati publice aferente 

Serviciului are obligativitatea elaborarii  Strategiei de dezvoltare a Serviciului. 

 Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare 

pentru judetul Teleorman este un document care se elaboreaza in concordanta cu scopul si 

obiectivele Asociatiei in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, cu 

scopul de a dezvolta serviciul de alimentare si apa si apa uzata din judetul Teleorman prin 

intermediu operatorul regonal S.C. APA SERV S.A. , caruia Asociatia i-a delegat gestiunea 

serviciului in baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si 

canalizare nr. 061/07.12.2007.  

 In conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana , Romania  si-a propus sa 

realizeze investitiile necesare pentru a respecta indicatorii de calitate impusi de Uniunea 

Europeana, precum si realizarea colectarii apelor uzate si epurarii acestora pentru un numar 

important de orase si comune . 

 Pentru a acoperi o parte din masurile necesare conformarii cu standardele impuse de 

Uniunea Europeana, Romania beneficiaza de fonduri de la Uniunea Europeana, respectiv 

Programul Operational de Infrastructura Mare (POIM). 

 Obiectivele acestui Program este imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de 

apa si apa uzata prin intermediul unor structuri regionale eficiente pentru managementul 

serviciilor de apa si apa uzata. 

 In scopul indeplinirii acestor obiective, Asociatia prin Aparatul tehnic elaboreaza  

Strategia  de  Dezvoltare a Serviciului, utilizand  principiul  planificarii  multianuale, a 

programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice, in baza 

consultarii cu operatorul regional si propunerile/sugestiile din partea cetatenilor/asociatiilor de 

propietari primite cu ocazia dezbaterii publice. 
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