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ORDIN nr. 15 din 11 ianuarie 2006
pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a
apelor si a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de
gospodarire a apelor
EMITENT:
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 3 februarie 2006
Data intrarii in vigoare:
03 Februarie 2006
În baza prevederilor art. 48, 50, 53, 56 şi 58 şi ale art. 110 lit. b) şi c) din Legea apelor
nr. 107/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotãrârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 80/SB din 11 ianuarie 2006,
ministrul mediului şi gospodãririi apelor emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aproba Procedura de suspendare temporarã a autorizaţiei de gospodãrire a apelor şi
Procedura de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor,
prevãzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia managementul resurselor de apa din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodãririi
Apelor şi Administraţia Nationala "Apele Romane" vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 3
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor şi protecţiei
mediului nr. 1.241/2003 pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a
avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003, se abroga.
ART. 4
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului
şi gospodãririi apelor,
Sulfina Barbu

Bucureşti, 11 ianuarie 2006.
Nr. 15.
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ANEXA 1
PROCEDURA
de suspendare temporarã a autorizaţiei de gospodãrire a apelor
I. Dispoziţii generale
ART. 1
(1) În conformitate cu prevederile art. 48, 50 şi 58 din Legea apelor nr. 107/1996 , cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 6
alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare
treptata a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, punerea în
funcţiune a lucrãrilor pe ape sau în legatura cu apele, precum şi a celor de eliminare ori
depozitare a substanţelor periculoase, care pot duce la evacuarea indirecta în ape, se poate
face în baza autorizaţiei de gospodãrire a apelor.
(2) Dupã punerea în funcţiune a construcţiilor şi instalaţiilor care au fãcut obiectul
investiţiei pot aparea situaţii în care este necesarã suspendarea temporarã a autorizaţiei de
gospodãrire a apelor.
II. Procedura de suspendare temporarã a autorizaţiilor de gospodãrire a apelor
ART. 2
(1) Autorizaţia de gospodãrire a apelor poate fi suspendatã temporar, fãrã despãgubiri, în
urmãtoarele cazuri:
a) dacã nu s-au respectat condiţiile impuse în autorizaţia de gospodãrire a apelor;
b) dacã lucrãrile, construcţiile şi instalaţiile autorizate nu prezintã siguranta în exploatare,
atât cu privire la rezistenta structurilor, cat şi la eficienta tehnologiilor adoptate;
c) pentru abateri repetate sau grave de la condiţiile de folosire ori de evacuare a apei,
prevãzute în autorizaţie, precum şi în cazul în care utilizatorul nu realizeazã condiţiile de
siguranta în exploatare, ca şi alte mãsuri stabilite de autoritatea publica centrala în domeniul
apelor şi de Administraţia Nationala "Apele Romane";
d) în caz de poluare accidentala a resurselor de apa, care ameninta sãnãtatea populaţiei sau
produce pagube ecologice.
(2) În cazul situaţiilor prevãzute la alin. (1) lit. d), autoritatea publica centrala în domeniul
apelor poate dispune şi oprirea activitãţii poluatorului sau a instalaţiei care provoacã
poluarea apelor, pana la înlãturarea cauzelor acesteia.
ART. 3
(1) Decizia de suspendare temporarã a autorizaţiei de gospodãrire a apelor aparţine
autoritãţii de gospodãrire a apelor, emitenta a autorizaţiei de gospodãrire a apelor.
(2) Constatarea neîndeplinirii condiţiilor din autorizaţia de gospodãrire a apelor se face
printr-un proces-verbal de constatare încheiat de personalul cu atribuţii de inspecţie conform
legii, în prezenta beneficiarului. Dacã acesta lipseşte, procesul-verbal de constatare poate fi
încheiat în lipsa, transmitandu-se ulterior acestuia pentru însuşire.
(3) Procesul-verbal va prevedea un termen pana la care se va remedia situaţia constatatã, în
cazul neremedierii urmând sa se dispunã suspendarea temporarã a autorizaţiei.
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(4) Refuzul beneficiarului de a semna va fi consemnat în procesul-verbal, în prezenta unui
martor.
(5) În cazul în care în termenul prevãzut în procesul-verbal nu se remediaza situaţia
constatatã anterior, autoritatea emitenta a autorizaţiei emite o somaţie care va fi adusã la
cunostinta beneficiarului. În somaţie se va specifica o perioada de timp de maximum 6 luni
în care beneficiarul trebuie sa remedieze situaţia neconformarii cu autorizaţia de gospodãrire
a apelor.
(6) La expirarea termenului prevãzut în somaţie, autoritatea de gospodãrire a apelor
emitenta ia decizia de suspendare temporarã a autorizaţiei de gospodãrire a apelor, pe care o
comunica în scris beneficiarului.
(7) Decizia de suspendare temporarã a autorizaţiei de gospodãrire a apelor conţine
obligativitatea functionarii utilizatorului în regim minim pe durata suspendãrii temporare.
ART. 4
Termenul maxim de suspendare temporarã a autorizaţiei de gospodãrire a apelor este de 3
luni de la data comunicãrii deciziei de suspendare, dar nu mai mare decât termenul de
valabilitate a autorizaţiei care se suspenda.
ART. 5
În situaţia în care autoritatea de gospodãrire a apelor emitenta constata ca la încetarea
perioadei de suspendare temporarã beneficiarul nu se conformeazã prevederilor legale, se
procedeazã la retragerea autorizaţiei de gospodãrire a apelor.
ART. 6
Reluarea valabilitãţii autorizaţiei de gospodãrire a apelor dupã suspendarea temporarã se
face prin decizia emitentului, pe baza solicitãrii titularului şi a procesului-verbal de
constatare a încetãrii cauzelor care au dus la suspendare, încheiat de personalul cu atribuţii
de inspecţie, conform legii, în prezenta beneficiarului.
ART. 7
(1) În cazul în care remedierea situaţiei impune realizarea de lucrãri supuse procedurii de
avizare din punctul de vedere al gospodãririi apelor, la finalizarea acestora se va reautoriza
folosinta de apa pe baza unei noi documentaţii de fundamentare.
(2) Documentaţiile tehnice pe baza cãrora se solicita reautorizarea vor fi întocmite conform
legislaţiei în vigoare şi vor fi elaborate de instituţii publice sau private, abilitate de
autoritatea publica centrala din domeniul apelor ori de o autoritate competenta din statele
Uniunii Europene.
ART. 8
Pe perioada suspendãrii temporare a autorizaţiei de gospodãrire a apelor, titularul acesteia
are obligaţia sa ia toate mãsurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al
lucrãrilor asupra apelor, în caz contrar fiind rãspunzãtor de daunele produse.
III. Dispoziţii finale
ART. 9
(1) Pentru reluarea valabilitãţii autorizaţiei de gospodãrire a apelor dupã încetarea cauzelor
care au condus la suspendarea temporarã, se percep tarife conform prevederilor legale pentru
autorizarea unei folosinţe de apa.
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(2) Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere a autorizaţiei de gospodãrire a apelor este
stabilitã în anexa nr. 7 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind
înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Romane", aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
404/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ANEXA 2
PROCEDURA
de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor
I. Dispoziţii generale
ART. 1
În conformitate cu prevederile art. 48, 50, 53 şi 56 din Legea apelor nr. 107/1996 , cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu prevederile art. 6 alin. (9) şi ale art. 9
alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare
treptata a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, execuţia
lucrãrilor pe ape sau în legatura cu apele se face numai în baza avizului de gospodãrire a
apelor sau a notificãrilor de începere a execuţiei, iar punerea în funcţiune a acestor lucrãri se
face în baza autorizaţiei de gospodãrire a apelor sau a notificãrilor de punere în funcţiune a
investiţiei. În perioada premergãtoare începerii investiţiei, în perioada de realizare a
investiţiei şi dupã punerea în funcţiune a construcţiilor şi instalaţiilor care au fãcut obiectul
investiţiei pot aparea situaţii în care sunt necesare modificarea sau retragerea avizului de
gospodãrire a apelor şi, respectiv, modificarea sau retragerea autorizaţiei de gospodãrire a
apelor.
II.1. Procedura de modificare a avizelor de gospodãrire a apelor
ART. 2
(1) La solicitarea titularului de investiţie avizul de gospodãrire a apelor se modifica dacã:
a) pana la finalizarea proiectãrii - proiect tehnic, caiet de sarcini sau detalii de execuţie - sau modificat soluţiile tehnologice ori parametrii de funcţionare ai lucrãrilor care fac obiectul
avizului;
b) exista necesitatea corelãrii cu noi tehnologii depoluante, cu cerinţe de apa mai reduse
fata de datele iniţiale luate în considerare la emiterea avizului;
c) se impune schimbarea parametrilor hidrologici în vederea inlaturarii efectelor negative
asupra apelor.
(2) Solicitarea de modificare a avizului de gospodãrire a apelor se realizeazã de cãtre
titularul de investiţie cu cel puţin doua luni înainte de data începerii execuţiei lucrãrilor sau
pe parcursul execuţiei acestora, în condiţiile stabilite la alin. (1), pe baza unui formular
transmis emitentului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2a), a unui exemplar din
avizul de gospodãrire a apelor emis anterior şi a documentaţiei tehnice de fundamentare.
ART. 3
Modificarea avizului de gospodãrire a apelor se realizeazã de cãtre emitentul acestuia, în
termen de 15 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii, prin emiterea unui aviz de gospodãrire
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a apelor modificator în baza unei documentaţii tehnice întocmite conform legislaţiei în
vigoare de cãtre instituţii publice sau private abilitate de autoritatea publica centrala din
domeniul apelor sau de o autoritate competenta din statele Uniunii Europene.
II.2. Procedura de retragere a avizelor de gospodãrire a apelor
ART. 4
(1) În cazul renunţãrii la execuţia lucrãrilor care fac obiectul avizului de gospodãrire a
apelor, precum şi în cazul renunţãrii atunci când s-au executat parţial unele componente ale
lucrãrilor, beneficiarul de investiţie solicita retragerea acestuia. În acest scop va completa şi
va transmite autoritãţii de gospodãrire a apelor, emitenta a avizului de gospodãrire a apelor,
un formular conform modelului prezentat în anexa nr. 2b).
(2) Retragerea avizului de gospodãrire a apelor se face la solicitarea beneficiarului de
investiţie sau, dupã caz, la initiativa emitentului avizului.
(3) Dacã renunţarea la execuţia investiţiei s-a fãcut dupã ce s-au executat parţial unele
componente ale acesteia, beneficiarul avizului de gospodãrire a apelor va prezenta un
program de conservare sau, dupã caz, de demolare a lucrãrilor executate şi de refacere a
condiţiilor iniţiale de scurgere. Programul face parte integrantã din solicitarea de retragere a
avizului şi are drept scop prevenirea impactului negativ al construcţiilor executate asupra
apelor.
(4) Retragerea avizului de gospodãrire a apelor se face şi în cazul în care pe parcursul
execuţiei lucrãrilor de investiţii autoritatea de gospodãrire a apelor constata ca nu se respecta
prevederile din aviz, în baza unui proces-verbal de constatare. Constatarea se va face de
cãtre personalul cu atribuţii de inspecţie, conform legii.
(5) În termen de 15 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii sau de la data întocmirii
procesului-verbal de constatare, Administraţia Nationala "Apele Romane" are obligaţia sa
retragã avizul de gospodãrire a apelor prin decizie a conducatorului instanţei.
(6) Decizia de retragere a avizului de gospodãrire a apelor se formuleazã în scris şi se
transmite beneficiarului.
(7) Dupã încetarea condiţiilor care au dus la retragerea avizului de gospodãrire a apelor,
beneficiarul poate solicita eliberarea unui nou aviz de gospodãrire a apelor, în condiţiile
legii.
III.1. Procedura de modificare a autorizaţiilor de gospodãrire a apelor
ART. 5
Autorizaţia de gospodãrire a apelor poate fi modificatã de cãtre emitent, fãrã despãgubiri, în
urmãtoarele cazuri:
a) la modificarea parametrilor de capãt autorizaţi în legatura cu prelevarea şi evacuarea
apelor şi/sau modificarea instalaţiilor tehnologice sau a procesului de fabricaţie;
b) la evacuarea indirecta a substanţelor periculoase aparţinând familiilor şi grupelor de
substanţe din lista I, prevãzute conform anexei B la Programul de eliminare treptata a
evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, pevazut în anexa la
Hotãrârea Guvernului nr. 351/2005 ;
c) în cazul apariţiei unor noi acte normative care conduc la necesitatea modificãrii valorilor
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indicatorilor de calitate a apelor;
d) în cazul în care rezultatele activitãţii de monitoring al calitãţii apelor sau de inspecţie a
apelor arata ca activitãţile autorizate conduc la poluarea cu substanţe periculoase şi prioritar
periculoase, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din anexa la Hotãrârea Guvernului nr.
351/2005 ;
e) în vederea asigurãrii în mod echitabil şi eficient a cerinţelor de apa nou-apãrute sau care
trebuie satisfacute cu prioritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 107/1996 , cu
modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) în cazul instituirii unor zone protejate, promovate prin acte normative;
g) în caz de forta majorã, al unor calamitati naturale intervenite asupra instalaţiilor
folosinţei de apa sau datoritã schimbãrilor naturale privind resursa de apa.
ART. 6
(1) Modificarea autorizaţiilor de gospodãrire a apelor se face, dupã caz, la solicitarea
titularului sau la initiativa autoritãţii de gospodãrire a apelor.
(2) Solicitarea de modificare a autorizaţiei de gospodãrire a apelor se face prin completarea
unui formular, conform modelului prezentat în anexa nr. 2c), ce va fi însoţit de o
documentaţie tehnica de fundamentare, întocmitã conform legislaţiei în vigoare, de cãtre
instituţii publice sau private, abilitate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau
de o autoritate competenta din statele Uniunii Europene.
(3) Modificarea autorizaţiei de gospodãrire a apelor în condiţiile prevãzute la art. 5 se
realizeazã prin emiterea de cãtre Administraţia Nationala "Apele Romane" sau de cãtre
unitatea sa teritorialã a unei autorizaţii de gospodãrire a apelor modificatoare, în baza unui
proces-verbal de constatare semnat de reprezentantul emitentului şi de reprezentantul
utilizatorului de apa.
(4) Eliberarea autorizaţiei de gospodãrire a apelor modificatoare se realizeazã în termen de
cel mult 20 de zile lucrãtoare de la constatarea uneia dintre situaţiile menţionate la alin. (1).
III.2. Procedura de retragere a autorizaţiilor de gospodãrire a apelor
ART. 7
Autorizaţia de gospodãrire a apelor poate fi retrasã de cãtre emitent, fãrã despãgubiri, în
urmãtoarele cazuri:
a) la nerespectarea prevederilor programelor etapizate sau a condiţiilor prevãzute în
autorizaţia de gospodãrire a apelor din vina titularului acesteia sau a administratorului
lucrãrilor care fac obiectul autorizaţiei;
b) la nerespectarea în mod sistematic a regulamentului de exploatare ce face parte
integrantã din autorizaţia de gospodãrire a apelor;
c) pentru prevenirea sau asigurarea combaterii efectelor inundatiilor ori pentru securitatea
publica;
d) în caz de pericol cu efecte semnificative asupra mediului acvatic, ca urmare a poluarii
sistematice a resurselor de apa sau în cazul producerii unei poluari accidentale;
e) în cazul în care rezultatele activitãţii de monitoring al calitãţii apelor sau de inspecţie a
apelor arata ca activitãţile autorizate conduc la poluarea cu substanţe periculoase şi prioritar
periculoase, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din anexa la Hotãrârea Guvernului nr.
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351/2005 .
ART. 8
(1) Retragerea autorizaţiei de gospodãrire a apelor, în condiţiile Legii nr. 107/1996 , cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în condiţiile art. 5 din prezenta procedura, se face
de cãtre emitent, printr-o decizie, în baza unui proces-verbal de constatare. Constatarea se va
face de cãtre personalul cu atribuţii de inspecţie conform legii.
(2) Retragerea autorizaţiei de gospodãrire a apelor atrage pierderea drepturilor obţinute în
baza acesteia, precum şi obligativitatea încetãrii activitãţii folosinţei ori exploatãrii lucrãrilor
construite pe ape sau care au legatura cu apele.
(3) Decizia de retragere a autorizaţiei de gospodãrire a apelor se comunica beneficiarului
acesteia.
(4) Dupã încetarea condiţiilor care au dus la retragerea autorizaţiei de gospodãrire a apelor,
beneficiarul poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii de gospodãrire a apelor, în condiţiile
legii.
ART. 9
În cazul retragerii autorizaţiei de gospodãrire a apelor, titularul acesteia are obligaţia sa ia
toate mãsurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al lucrãrilor asupra apelor, în
caz contrar fiind rãspunzãtor de daunele produse.
ART. 10
(1) În cazul scoaterii din funcţiune a folosinţei de apa şi de renunţare la dreptul de folosire a
apelor, titularul autorizaţiei de gospodãrire a apelor va completa un formular, conform
modelului prezentat în anexa nr. 2d). La primirea solicitãrii, emitentul autorizaţiei are
obligaţia ca în termen de 10 zile sa înştiinţeze titularul acesteia asupra retragerii autorizaţiei
de gospodãrire a apelor.
(2) Operatorul/proprietarul folosinţei de apa va prezenta un program de conservare sau,
dupã caz, de demolare a obiectelor folosinţei şi de refacere a condiţiilor iniţiale.
(3) Lucrãrile de conservare sau, dupã caz, de demolare vor fi supuse avizãrii din punctul de
vedere al gospodãririi apelor, în baza unei documentaţii tehnice de fundamentare, întocmitã
conform legislaţiei în vigoare, de cãtre instituţii publice sau private, abilitate de autoritatea
publica centrala din domeniul apelor sau de o autoritate competenta din statele Uniunii
Europene.
IV. Dispoziţii finale
ART. 11
(1) Pentru modificarea ori retragerea avizului sau a autorizaţiei de gospodãrire a apelor se
percep tarife conform prevederilor legale.
(2) Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor şi autorizaţiilor modificatoare
este stabilitã în anexa nr. 7 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind
înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Romane", aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
404/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 12
Anexele nr. 2a), 2b), 2c) şi 2d) fac parte integrantã din prezenta procedura.
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ANEXA 2a)
--------la procedura
-----------SOLICITARE
de modificare a avizului de gospodãrire a apelor
Cãtre
..........................................................
(Administraţia Nationala "Apele Romane"/Direcţia apelor/S.G.A.)
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 , cu modificãrile şi completãrile
ulterioare,
a) subsemnatul, .....(numele şi prenumele solicitantului)......, posesor al buletinului/cãrţii de
identitate seria ...... nr. ......, cod numeric personal ......., domiciliat în localitatea ........., str.
..... nr. ..., bl. .... ap. ....., telefon ........., fax .......;
b) .....(denumirea societãţii comerciale/regiei autonome)......, codul fiscal nr. ............,
înregistratã la registrul comerţului cu nr. ....., telefon ......, fax ......, cu sediul în localitatea
......, str. ..... nr. ....., judeţul ......, prin reprezentantul sau .....(numele şi prenumele)......, în
calitate de ....(beneficiar sau titular de investiţie)....., solicita modificarea Avizului de
gospodãrire a apelor nr. ...... din ......., emis de ........., pentru investiţia ......(denumirea
investiţiei)...... din bazinul hidrografic ........, pe raul ............ .
Pretentie de confidenţialitate .................................. .
Execuţia obiectivului (folosinta, lucrarea) urmeazã sa înceapã la data de ....., iar punerea în
funcţiune de la data de .......... .
Subsemnatul, ........., declar pe propria rãspundere ca documentaţia pentru care se solicita
modificarea avizului de gospodãrire a apelor a fost întocmitã conform normativelor de
conţinut, iar lucrãrile/construcţiile/instalaţiile îndeplinesc condiţiile necesare de asigurare a
gospodãririi rationale a apelor şi protecţiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit
reglementãrilor în vigoare.
Anexãm în doua exemplare documentaţia tehnica însoţitã de urmãtoarele acte necesare
pentru avizare: ...........(denumirea actelor, numãrul şi data emiterii)......
Data .....................
L.S. ..............................
(funcţia, numele şi semnatura)
NOTA:
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoana
fizica.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoana
juridicã.
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ANEXA 2b)
SOLICITARE
de retragere a avizului de gospodãrire a apelor
Cãtre
...............................................................
(Administraţia Nationala "Apele Romane"/Direcţia apelor/S.G.A.)
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 , cu modificãrile şi completãrile
ulterioare,
a) subsemnatul, .......(numele şi prenumele solicitantului)......, posesor al buletinului/cãrţii
de identitate seria ...... nr. ......, cod numeric personal ........, domiciliat în localitatea ........, str.
....... nr. ....., bl. ...., ap. .... , telefon ....., fax .......;
b) .....(denumirea societãţii comerciale/regiei autonome)......, codul fiscal nr. ......,
înregistratã la registrul comerţului cu nr. ....., telefon ...., fax ....., cu sediul în localitatea ......,
str. ...... nr. ....., judeţul ....., prin reprezentantul sau .....(numele şi prenumele)....., în calitate
de ....(beneficiar sau titular de investiţie)...., solicita retragerea Avizului de gospodãrire a
apelor nr. ..... din ....., emis de ......., pentru investiţia ....(denumirea investiţiei)...... din
bazinul hidrografic ............., pe raul ..........................
Subsemnatul, ........., declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
- lucrãrile/construcţiile/instalaţiile ce au fãcut obiectul avizului nu au fost realizate;
- lucrãrile realizate nu au impact negativ asupra apelor.
Data
................
L.S. ..............
(funcţia, numele şi semnatura)
NOTA:
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoana
fizica.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoana
juridicã.
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ANEXA 2c)
SOLICITARE
de modificare a autorizaţiei de gospodãrire a apelor
Cãtre
...............................................................
(Administraţia Nationala "Apele Romane"/Direcţia apelor/S.G.A.)
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 , cu modificãrile şi completãrile
ulterioare,
a) subsemnatul, .......(numele şi prenumele solicitantului)......, posesor al buletinului/cãrţii
de identitate seria ...... nr. ......, cod numeric personal ........, domiciliat în localitatea ........, str.
....... nr. ....., bl. ...., ap. .... , telefon ....., fax .......;
b) .....(denumirea societãţii comerciale/regiei autonome)......, codul fiscal nr. ......,
înregistratã la registrul comerţului cu nr. ....., telefon ...., fax ....., cu sediul în localitatea ......,
str. ...... nr. ....., judeţul ....., prin reprezentantul sau .....(numele şi prenumele)....., în calitate
de ....(titularul autorizaţiei)...., solicita modificarea Avizului de gospodãrire a apelor nr. .....
din ....., emis de ......., pentru folosinta de apa ....(denumirea folosinţei de apa)...... din bazinul
hidrografic .........., pe raul ...........
Pretentie de confidenţialitate .................... .
Subsemnatul, ..........., declar pe propria rãspundere ca documentaţia pentru care se solicita
modificarea autorizaţiei de gospodãrire a apelor a fost întocmitã conform normativelor de
conţinut, iar lucrãrile/construcţiile/instalaţiile îndeplinesc condiţiile necesare de asigurare a
gospodãririi rationale a apelor şi protecţiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit
reglementãrilor în vigoare.
Anexãm în doua exemplare documentaţia tehnica însoţitã de urmãtoarele acte necesare
.............(denumirea actelor, numãrul şi data emiterii)......
Data .............
L.S. .............................
(funcţia, numele şi semnatura)
NOTA:
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul folosinţei de apa este o
persoana fizica.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul folosinţei de apa este o
persoana juridicã.

10

ANEXA 2d)
SOLICITARE
de retragere a autorizaţiei de gospodãrire a apelor
Cãtre
..............................................................
(Administraţia Nationala "Apele Romane"/Direcţia apelor/S.G.A.)
În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 , cu modificãrile şi completãrile
ulterioare,
a) subsemnatul, .......(numele şi prenumele solicitantului)......, posesor al buletinului/cãrţii
de identitate seria ...... nr. ......, cod numeric personal ........, domiciliat în localitatea ........, str.
....... nr. ....., bl. ...., ap. .... , telefon ....., fax .......;
b) .......(denumirea societãţii comerciale/regiei autonome)......., codul fiscal nr. ......,
înregistratã la registrul comerţului cu nr. ......, telefon ....., fax ...., cu sediul în localitatea
......., str. ...... nr. ...., judeţul ......, prin reprezentantul sau .........(numele şi prenumele)......, în
calitate de .......(titularul autorizaţiei)....., solicita retragerea Autorizaţiei de gospodãrire a
apelor nr. ..... din ...., emisã de .........., pentru folosinta de apa ......(denumirea folosinţei de
apa)..... din bazinul hidrografic ......., pe raul ......., ce este în funcţiune de la data de ....... .
Subsemnatul, ..........., declar pe propria rãspundere ca încetarea activitãţii nu are un impact
negativ asupra apelor.
Data ............
L.S. ..............................
(funcţia, numele şi semnatura)
NOTA:
Lit. a) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoana
fizica.
Lit. b) se completeazã în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoana
juridicã.
--------------
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