
 

Continuăm demersul nostru de a veni în întâmpinarea clienţilor 

noştri cu o serie de stipulări legislative care au modificat sau 

completat Legea serviciului de alimentare  cu apă și de canalizare 

nr. 241/2006. 

 

 Legea 224 /2015 

 Art. 39 

 
(1)**) Constituie infracţiune în domeniul serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 
ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:  
a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apa si de 
canalizare a localitatilor;  
b) nerespectarea zonelor de protectie a constructiilor si instalatiilor 
aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, instituite in 
conformitate cu normele tehnice si de protectie sanitara in vigoare, daca 
aceste zone erau marcate in mod corespunzator, precum si distrugerea 
marcajelor care semnalizeaza aceste zone. 

  
(2)**) Constituie infracţiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele 
fapte:  
a) distrugerea, deteriorarea si manevrarea neautorizata a stavilarelor, 
gratarelor, vanelor, a altor constructii si instalatii hidrotehnice aferente 
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, care afecteaza grav 
siguranta serviciilor, functionarea normala si integritatea sistemelor de 
alimentare cu apa si de canalizare si produc efecte sau prejudicii 
materiale grave;  
b) impiedicarea accesului la constructiile, instalatiile si echipamentele 
componente, prin amplasarea de constructii sau prin depozitarea de 
obiecte si materiale pe traseul aductiunilor, conductelor, colectoarelor, 
canalelor, caminelor, hidrantilor exteriori etc.  

 
(4) Constituie contravenţii, altele decât cele prevazute în Legea nr. 
51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se 
sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele 
fapte:  



c) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele 
de masurare-inregistrare, in scopul efectuarii controlului, inregistrarii 
consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii;  
d) orice intervenţie neautorizata a utilizatorului asupra elementelor 
componente ale sisemului public de alimentare cu apa si de canalizare;  
e) impiedicarea de catre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului 
la caminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a 
apelor uzate;  
f) impiedicaea de catre utilizator, in orice mod, a acdesului operatorului 
la instalatiile de preepurare, in scopul efectuarii controlului.  

 

*** RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI *** 

 

 L 51/2006 

  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; 
    b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a 
contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru 
încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament; 
    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.  


