
                                                                                   

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

 

 

privind acordarea unui mandat special in vederea respingerii ajustarii şi 
modificarii preturilor/tarifelor pentru serviciul d e alimentare cu apa şi de 

canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeteana Apa 
Serv S.A 

 
 
 Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere : 
 -Adresa nr.171 din 22.06.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„AQUA NEAMT” 
 - prevederile art.8 alin.3 lit k, art.10 alin.5  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.12 alin.1 lit.i, art.34 alin 5 din Legea nr. 241/2006 a  serviciului 
de alimentare cu apa şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - prevederile art.16 alin 3 lit.d, art.17 lit.c pct.2, art.20 alin.3 si art. 21 alin.1 din 
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA NEAMT”; 
 - prevederile art.3 alin.5 lit.d, art.16 alin.11, art.17 alin3, art.18 alin.11 şi  art. 36 
din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului nr.28/10.08.2009 – Dispoziţii 
Generale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -Avizul ANRSC nr. 314549/16.06.2015; 
 În temeiul art.10, art.36 alin.1 si 2 lit.b si d. alin.6 lit.a pct.14, art.115  din  Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completarile 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
Art.1 Se împuterniceşte d-na Maria PETRARIU, în calitate de primar, reprezentanta 

a comunei Vînători Neamţ, născută la data  de 15.02.1962  în  comuna Vînători Neamţ, 
judeţul Neamţ, domiciliată în comuna Vînători Neamţ, posesoare  a C.I  seria NT, 
nr.372915, eliberată  de SPCLEP Tîrgu Neamţ, la data de 16.03.2007, cu mandat 
special sa voteze respingerea ajustării şi modificării preturilor/tarifelor  propuse de 
Operatorul regional  Compania Judeteana Apa Serv S.A., pentru serviciul de alimentare 
cu apa şi canalizare în Adunarea Generala a Asociaţilor, în numele şi pe seama 
Consiliului local Vînători Neamţ. 



Art.2 In situaţia în care reprezentantul Consiliului  local Vînători Neamţ desemnat 
la art. 2 de mai sus, se afla în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, 
interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl. Vasile COŞOFREŢ, în calitate de 
viceprimar, cetătean roman, nascut la data de 11.01.1962, în comuna Vînători Neamţ, 
domiciliat  în comuna Vînători Neamţ, posesor al C.I. seria  NT, nr.258660, eliberata de 
SPCLEP Tîrgu Neamţ, la data de 13.01.2014; 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.  
Nr. _________ 
Din 30.06.2015 
                                                    Preşedinte de şedintă: 
                                             Consilier,  Ovidiu Nicolae ŢUCĂ           
                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                   Secretar, 
                                                                                                         Alina-Iuliana FLO Ş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :    
   Pentru  :            
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  
 

 



 

PROIECT                                                                                 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

 

privind acordarea unui mandat special in vederea respingerii ajustarii şi 
modificării preturilor/tarifelor pentru serviciul de alimen tare cu apa şi de 

canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeteana Apa 
Serv S.A 

 
 
 Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere : 
 -Adresa nr.171 din 22.06.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„AQUA NEAMT” 
 - prevederile art.8 alin.3 lit k, art.10 alin.5  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.12 alin.1 lit.i, art.34 alin 5 din Legea nr. 241/2006 a  serviciului 
de alimentare cu apa şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - prevederile art.16 alin 3 lit.d, art.17 lit.c pct.2, art.20 alin.3 si art. 21 alin.1 din 
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA NEAMT”; 
 - prevederile art.3 alin.5 lit.d, art.16 alin.11, art.17 alin3, art.18 alin.11 şi  art. 36 
din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului nr.28/10.08.2009 – Dispoziţii 
Generale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -Avizul ANRSC nr. 314549/16.06.2015; 
 În temeiul art.10, art.36 alin.1 si 2 lit.b si d. alin.6 lit.a pct.14, art.115  din  Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completarile 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
Art.1  Se împuterniceşte d-na Maria PETRARIU, în calitate de primar, 

reprezentanta a comunei Vînători Neamţ, născută la data  de 15.02.1962  în  comuna 
Vînători Neamţ, judeţul Neamţ, domiciliată în comuna Vînători Neamţ, posesoare  a C.I  
seria NT, nr.372915, eliberată  de SPCLEP Tîrgu Neamţ, la data de 16.03.2007, cu 
mandat special sa voteze respingerea ajustării şi modificarii preturilor/tarifelor  
propuse de Operatorul regional  Compania Judeteana Apa Serv S.A., pentru serviciul de 
alimentare cu apa şi canalizare în Adunarea Generala a Asociaţilor, în numele şi pe 
seama Consiliului local Vînători Neamţ preţurie/tarifele  



Art.2 In situaţia în care reprezentantul Consiliului  local Vînători Neamţ desemnat 
la art. 2 de mai sus, se afla în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, 
interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl. Vasile COŞOFREŢ, în calitate de 
viceprimar, cetătean roman, nascut la data de 11.01.1962, în comuna Vînători Neamţ, 
domiciliat  în comuna Vînători Neamţ, posesor al C.I. seria  NT, nr.258660, eliberata de 
SPCLEP Tîrgu Neamţ, la data de 13.01.2014; 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.  
Nr. _________ 
Din 22.06.2015 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 

 
                                                                                          Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                 Secretar, 
                                                                                           Alina Iuliana FLOŞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RROOMM ÂÂNNII AA   
JJUUDDEEŢŢUULL   NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMM UUNNAA  VVÎÎ NNĂĂTTOORRII   NNEEAAMMŢŢ  
  SSttrr ..  ŞŞtteeffaann  cceell   MM aarr ee,,  nnrr ..117744    

TTeell ..::   ((++0044))00223333//225511000011,,  FFaaxx..((++0044))00223333//225511000011  
Nr. _______ din 22.06.2015 

 

Expunere de motive 

 
     

               Avand in vedere adresele nr.15820/03.06.2015,17495/16.06.2015, 17805/17.06.2015 

ale Operatorului Regional Compania Judeteana Apa Serv SA, cu privire la ajustarea 

pretului/tarifului pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu inflatia, la nivelul 

intregii arii de operare/delegare si avizul ANRSC nr. 314549/ 16.06.2015, va aducem la 

cunostinta ca, in conformitate cu art.16 alin.3 lit.d din Statutul Asociatiei „AQUA NEAMT”, 

Adunarea Generala a Asociatiei are ca atribute aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii 

preturilor si tarifelor propuse de Operator de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un 

sistem de tarif unic. 

             La art.21 alin 1 din Statutul Asociatiei este stipulat ca „Hotararile Adunarii Generale 

luate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i) - j) si art. 16, alin. (3) lit. a), 

c), d) si f) nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor in Adunarea Generala a Asociatilor, 

decat in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotarare a autoritatii 

deliberative a asociatului al carui reprezentant este. 

          Mentionam ca preturile la apa potabila, distributie si tarifele pentru activitatea de 

canalizare – epurare au fost ajustate cu inflatia pana la nivelul lunii aprilie 2015, conform 

formulei de calcul prevazuta  la art. 36,  din Contractul de  Delegare a Gestiunii Serviciului nr. 

28/10.08.2009 si totodata va aducem la cunoştinţa ca preturile/tarifele respective  nu au mai 

fost modificate din anul 2013. 



 

             Fata de cele mentionate mai sus este necesara acordarea unui mandat special d-nei 

Maria Petrariu, reprezentantul Consiliului local Vînători Neamţ, in cadrul A.D.I. „AQUA 

NEAMT”, in vederea aprobarii sau respingerii ajustarii preturilor si tarifelor la servicile 

publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare – epurare cu inflatia pana la nivelul lunii 

aprilie 2015, prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Judeteana Apa Serv S.A. 

 

              Avand in vedere cele de mai sus, am initiat proiectul de hotarare pentru acordarea 

unui mandat special pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului local Vînători 

Neamţ. 

 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMARIA COMUNEI  VÎNĂTORI  NEAMT   
Compartimentul Achiziţii Publice, Administrarea                          AVIZAT, 
Domeniului Public şi Privat                                                             Secretar, 
Nr. 4694 din 22.06.2015                                                          Alina - Iuliana Floş 
 
                                                  

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării 
preţurilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de 

Operatorul Regional Compania Judeţeană Apa Serv S.A. 
 
    Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ, operator regional pentru serviciile de 
alimentare cu apă şi de canalizare ce operează şi pe raza comunei Vînători Neamţ prin 
sistemul de alimentare cu apă în satul Vînători Neamţ şi în viitor şi cu sistemul de 
canalizare, solicită prin adresele nr. 15820 din 03.06.2015, nr. 17495 din 16.06.2015 şi 
17805 din 17.06.2015 către Asociaţia de Dezvoltare „AQUA NEAMŢ” ajustarea 
preţurilor/tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria sa de 
operare. 
    În justificarea acestei solicitări, compania prezintă calculul preţurilor la apa 
potabilă şi la canalizare la data de 01.07.2015,  ajustate cu inflaţia comunicată de 
Institutul Naţional de Statistică, inclusiv pentru luna aprilie 2015, conform Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului nr. 28 din 10.08.2009, cu menţiunea că preţurile nu au 
fost modificate din data de 01.07.2013. 
     La solicitarea ajustării preţurilor la serviciile de alimentare cu apă şi de 
canalizare, Compania Apa Serv anexează Avizul nr. 314549 din 16.06.2015 al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi  Publice, 
care avizează preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare ale companiei după cum urmează: 

- Apă potabilă produsă, transportată şi distribuită pentru întreaga arie de operare – 
4,46 lei/mc pentru populaţie şi 3,60 lei/mc pentru rest utilizatori; 

- Distribuţie apă potabilă – 1,96 lei/mc pentru populaţie şi 1,58 lei/mc pentru rest 
utilizatori; 

- Canalizare pentru întreaga arie de operare – 3,82 lei/mc pentru populaţie şi 3,08 
lei/mc pentru rest utilizatori. 

 Întrucât preţurile şi tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare 
ale Companiei Apa Serv nu pot fi aplicate decât în urma aprobării Adunării Generale 
a Asociaţiei de Dezvoltare „  AQUA NEAMŢ”, iar comuna Vînători Neamţ este 
membră a Asociaţiei, în conformitate cu prevederile art. 16, alin.3, lit. d din Statutul 
Asociaţiei, propunem împuternicirea doamnei Maria Petrariu, în calitate de primar al 
comunei de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor. 

                                    Întocmit , 



                                                                               Ing. Dascălu Vasile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*actualizata*) serviciilor comunitare de utilitati publice  
 
 
ART. 8 
 (3) In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile administratiei 
publice locale adopta hotarari in legatura cu: in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelata cu programele 
de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu; 
j) stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale, cu respectarea normelor 
metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente; 
k) aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, dupa caz, pe baza 
avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare competente; 
 
ART. 10 
 (4) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata, in conditiile legii, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de 
activitate serviciile de utilitati publice, prin hotarari ale autoritatilor lor deliberative, sa exercite, pe seama si in numele lor, 
dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilitati publice transferate in responsabilitatea asociatiilor, inclusiv dreptul de a 
concesiona sistemele de utilitati publice aferente serviciilor de tilitati publice transferate. In acest scop, hotararile 
autoritatilor administratiei publice locale privind mandatarea si actele juridice de constituire a oricarei asociatii trebuie sa 
contina prevederi detaliate si complete privind conditiile de exercitare de catre aceasta a mandatului special incredintat. 
(5) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile 
de utilitati publice, in conditiile stabilite prin actul constitutiv si statutul asociatiei, sa exercite, in numele si pe seama lor, 
atributiile, drepturile si obligatiile prevazute la art. 8 alin. (3), la art. 9 si la art. 32, cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. 
(3) lit. c), d), f), g) si h), la art. 9 alin (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) si la art. 32 alin. (4). Exercitarea atributiilor, 
drepturilor si obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a), i), j) si k), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin (2) lit. a), d) si g), 
la art. 9 alin (3) si la art. 32 alin. (2) si (3) este conditionata de primirea in prealabil a unui mandat special din partea 
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritorialemembre ale asociatiei. 
 
 
**LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*actualizata*) serviciului de alimentare cu apa si de canalizare  
 
ART. 12 
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa 
caz, privitoare la: 
i) aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu respectarea 
reglementarilor in vigoare; 
 
ART. 35  



(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale 
unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, cu respectarea mandatului incredintat, prin hotarari ale adunarii 
generale a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de apa si de canalizare, in baza avizului de specialitate eliberat de 
A.N.R.S.C. si cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte:  
a) asigurarea furnizarii/prestarii serviciului la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti de autoritatile administratiei 
publice locale si precizati in hotararea de dare in administrare ori in contractul de delegare a gestiunii serviciului, dupa caz;  
b) realizarea, pe perioada angajata, a unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul furnizat/prestat si asigurarea unui 
echilibru intre riscurile si beneficiile asumate de partile contractante;  
c) asigurarea exploatarii, intretinerii si administrarii eficiente a infrastructurii aferente serviciului si a bunurilor apartinand 
domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale 
 
 
 
**LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicata**)(*actualizata*) administratiei publice locale 
 
ART. 10  
Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile 
proprietate publica sau privata ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, in conformitate cu principiul autonomiei 
locale.  
 
Art. 36 
 (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului; 
d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni; 
participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii. 
(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 
a) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind: 
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, 
iluminat public si transport public local, dupa caz; 
(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:  
c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, 
precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea 
promovarii unor interese comune.  
 
ART. 115  
(1) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin 
b) consiliul local adopta hotarari;  
c) consiliul judetean adopta hotarari 
 
 
 
   **     STATUTL ASOCIATIEI ‘AQUA NEAMT” 
 
Art. 5. 
(1) Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele: 
    a) sa incheie contractul de delegare cu operatorul, prevazut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut, in numele si pe 
seama asociatilor, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
…… 
    g) sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand realizarea obiectivelor Asociatilor in legatura cu Serviciul: 
    1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sa asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, 
modernizare si/sau baza-suport a contractarii de credite rambursabile ori partial rambursabile, iar, pe de alta parte, sa nu se 
depaseasca limitele de suportabilitate ale populatiei; 
    2. aplicarea principiului solidaritatii; 
    3. implementarea si aplicarea permanenta a principiului "poluatorul plateste"; 
    4. cresterea progresiva a nivelului de acoperire al Serviciului; 
    5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului si gestiunea administrativa si comerciala eficienta a acestuia; 
….. 



    (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul statut asociatii mandateaza Asociatia, conform art. 10 alin. (5) 
din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sa exercite in numele si pe seama lor urmatoarele drepturi 
si obligatii legate de Serviciu: 
…. 
    i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a delegarii prevazute in contractul de delegare; 
    j) aprobarea, de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare si a stabilirii 
preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor propuse de operator; 
 
 
 
Art. 16 
    (3) Atributiile adunarii generale a Asociatiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociati, conform art. 5, alin. 
(2), sunt: 
    c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Serviciului prevazute in contractul de delegare; 
    d) aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator de la data la care asociatii hotarasc 
trecerea la un sistem de tarif unic; 
 
Art. 17.  
(1) In temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generala a Asociatiei hotaraste asupra aspectelor legate de obiectivele Asociatiei, 
avand in vedere interesul comun al asociatilor, in special: 
.................. 
   c) politica tarifara; 
   d ) contractul de delegare. 
 (2) In legatura cu acestea, asociatii convin: 
  c) Politica tarifara 
   1. Fiecare autoritate deliberativa a asociatilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru furnizarea 
Serviciului aflat in competenta acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociatie si dupa consultari prealabile in 
cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate si modificate conform legislatiei in vigoare. 
    2. De indata ce asociatii vor hotari trecerea la un sistem de tarif unic in cadrul contractului de delegare, Asociatia 
va avea atributia de a aproba stabilirea, ajustarea si modificarea acestui tarif unic, in numele si pe seama acestora. 
 
ART. 20 
  (3) Pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale a Asociatiei adoptate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. 
(2) lit. a) - h) si  j) - l) si art. 16 alin. (3 )lit a). c), d) si f) se iau in prezenta a doua  treimi din numarul asociatilor si cu 
majoritatea voturilor asociatilor prezenti. Daca la prima convocare cvorumul nu este indeplinit, adunarea generala se 
convoaca pentru o data ulterioara care nu poate fi mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data stabilita pentru prima 
convocare, iar la a doua convocare adunarea generala este valabil intrunita indiferent de numarul de membri prezenti, iar 
hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. 
 
ART. 21 
    (1) Hotararile adunarii generale luate in exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i) - j) si art. 16, alin. (3) lit. 
a), c), d) si f) nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor in adunarea generala asociatilor decat in baza unui mandat 
special, acordat expres, in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant este. 
 
 
**CONTRACT  DE DELEGARE  nr. 28  /  10.08.2009 
DISPOZITII GENERALE 
 
Art. 3 – Scopul, principii generale si obiective ale prezentului Contract de delegare.......... 
5. Autoritatile administratiei publice locale, parte in acest Contract, pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si a 
strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de 
canalizare concesionate prin acest Contract, precum si dreptul de a urmari, controla si supraveghea:  
            ……. 
d. modul de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.  
 
Art.16 – Drepturile autoritatii delegante 
11. sa aprobe structura si ajustarile de tarife la propunerea Operatorului , in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
 
Art.17. - Obligatiile Autoritatii delegante 
2. sa aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare , in prima sedinta de la primirea solicitari 



3. sa aprobe si alte ajustari de tarif la cererea fundamentala a operatorului 
 
 
 
Art.18. Principiile de baza ale Serviciilor 
11. sa fundamenteze si sa supuna aprobarii tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de alimentare cu apa si de canalizare , in 
conformitate cu schema de tarifare aprobata prin acest Contract de delegare; 
 
Art.36– Preturile, Tarifele si alte surse de venit 
 
* Ajustarile in termeni reali nu includ inflatia in perioada dintre ajustarile tarifare si nici taxa pe valoare adaugata. 
 
Tarifele 
Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei formule: 
 
Tarif n+i =  Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ….. x (1+a n+i) x I n+i 
 
 
Unde: 
 
Tarif n+i – tariful la data n+i 
Tarif n – tariful initial, la 1 septembrie 2009 
a n+1, a n+2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2 
a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i 
I n+i – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule:  
 
 
                  CPI x (1+INF)m /12 
I n+i  = 
                           IPI 
unde: 
 
CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil; 
IPI - Indicele preturilor initial, de la data Tarifului n; 
INF – inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;  
m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif; 
Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Nationala de Statistica a Romaniei. 
 
Toate aceste majorari se vor face de la un tarif initial (Tarif n). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


