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ROMÂNIA                                                         Avizat, 
JUDEŢUL SATU MARE                               Secretar general al  

CONSILIUL LOCAL AL                                         comunei Bogdand 
COMUNEI BOGDAND                                   Temian Simona 

Nr. 350/SG/07.04.2021 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei  

Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii  
de apă și apă uzată din județul Satu Mare 

/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” 
 

Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de _____________; 
 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.  349/SG/07.04.2021 întocmit de primarul comunei Bogdand 
-Prevederile art. 19 alin.(1) lit j) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A.; 
-Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. _____ pentru aprobarea documentației tehnico-economice 
Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți; 

-Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 

718179/17.12.2019; 

În conformitate cu  
-prevederile Legii nr. 241/2006 (republicată, cu modificările și completările ulterioare) privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare și a art.10 alin.(5) și (5^1) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006 (republicată, cu modificările și completările 
ulterioare) 

În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), d) și e), alin (4) lit. d) alin. (7) lit. n), alin. (9) 
lit. a) și c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3), lit. f) și g) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
 

                                                           HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă  Strategia de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-beneficiu pentru 
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu 
Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” prevăzută în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Strategia de tarifare este parte componentă din Contractul de delegare al gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009 şi face obiectul Actului adiţional 
nr. 11 la Contract, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se acordă mandat reprezentantului comunei BOGDAND în Adunarea Generală a Acționarilor 
Asocației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Satu 
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Mare, de a vota ”pentru” aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de delegare al gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009. 
 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei BOGDAND, Apaserv Satu Mare S.A., Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare. 
 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 
INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI, 
BOJAN AUREL 

L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ANEXA LA PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE Nr. 350/SG/07.04.2021 
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei  

Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii  
de apă și apă uzată din județul Satu Mare 

/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” 

 

STRATEGIA DE TARIFARE 

PLAN ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR 
 

Strategia de 
tarifare 

Tarif 
inițial 

Creșteri anuale în termeni reali * 

RON/m3 2020 2021** 2022 2023 2024 

% % % % % 

Preț apă 3,58 3,00 % 3,00 % 12,30 % 9,00 % 2,30 % 

Tarif 
canalizare 

3,12 3,00 % 3,00 % 12,30 % 9,00 % 2,30 % 

 

* Creşterile anuale în termeni reali se vor aplica în fiecare an începând cu 1 ianuarie. 

Creșterile anuale în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici 

taxa pe valoarea adăugată. 

Ajustările anuale de preț/tarif se vor face cel târziu la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu luarea 

în calcul a inflației (indicele prețurilor de consum publicat  lunar de Institutul Naţional de 

Statistică) şi a creșterilor impuse în termeni reali din tabelele de mai sus.  

   ** Prin excepție, în anul 2021, ajustarea prețului/tarifului de apă/canalizare, se va face cu data de 1 

(întâi) a lunii imediat următoare aprobării prezentului plan de evoluție a tarifelor și obținerii 

avizelor/aprobărilor impuse de legislația în vigoare. 

 
Tariful va fi calculat conform următoarei formule, care rămâne valabilă pe toată perioada de 
valabilitate a contractului de delegare: 

 
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  este prețul/tariful la data n+i; 
Tarif n este prețul/tariful inițial la data de 1 februarie 2019; 
a n+1, a n+2  este prețul/tariful ajustat în termeni reali, pentru datele n+1, n+2; 
a n+i  este prețul/tariful ajustat în termeni reali, pentru data n+i; 
I n+i este inflația aferentă ajustării n+i, calculată astfel:  
 
                  CPI x (1+INF)m /12 
I n+i  = 
                           IPI 
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unde: 
 
CPI – indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării; 
IPI - Indicele prețurilor de consum inițial la data de 1 februarie 2019; 
INF – rata inflației pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;  
m – numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif; 

 
 
 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 
INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI, 
BOJAN AUREL 

L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.349/SG/07.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei 
Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii  

de apă și apă uzată din județul Satu Mare 
/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” 

 
 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin (1) și 
(2)  din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de 
prezentare și motivare a Proiectului de hotărâre a Consiliului Local  privind aprobarea Strategiei de 
tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-
2020”. 

Având în vedere Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilități Publice nr. 718179/17.12.2019 și prevederile Legii nr. 241/2006 (republicată, cu 

modificările și completările ulterioare) privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare și a 

art.10 alin.(5) și (5^1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006 

(republicată, cu  modificările și completările ulterioare) și  

Raportul nr. 5586/31.03.2021 întocmit de Apaserv Satu Mare S.A. 

În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), d) și e), alin (4) lit. d) alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. 
a) și c) şi a  art. 139 alin.(3), lit. f) și g) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ propun 
spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei BOGDAND Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare /Regiunea Nord-
Vest, în perioada 2014-2020”. 
 

 
 

PRIMAR 
BOJAN AUREL 


