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ACT  ADIȚIONAL NR. 11 

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE  

DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE NR.12.313/19.11.2009 

 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

ÎNTRE 

 

ASOCIATIA DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL 

DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL SATU MARE (denumită Asociaţia), cu sediul în 

municipiul Satu Mare, P-ta 25  Octombrie  nr. 1, Cod Fiscal 25506950, înscrisă în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Satu Mare cu nr. 1352/296/13/PJ/2009,  reprezentată 

de Dl. Pataki Csaba  în calitate de Preşedinte al Asociaţiei,  

 

în numele şi  pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre: 

 

- Municipiul Satu Mare,  în  baza Hotărârii Consiliului Local nr. 150/30.07.2009 

- Municipiul Carei, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.104/31.08.2009   

- Oraşul Tăşnăd, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.58/20.06.2009   

- Oraşul Ardud, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.19/10.06.2009  

- Oraşul Negreşti Oaş, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 64/30.10.2009  

- Oraşul Livada, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 23/28.07.2009 

- Comuna Păuleşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 26/21.07.2009 

- Comuna Lazuri, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/30.07.2009     

- Comuna Odoreu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 34/30.09.2009 

- Comuna Botiz, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 33/28.09.2009 

- Comuna Culciu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 22/08.10.2009  

- Comuna Foieni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 21/06.08.2009 

- Comuna Căpleni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 8/04.09.2009 

- Comuna Urziceni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/27.07.2009 

- Comuna Doba, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 15/10.09.2009 

- Comuna Dorolţ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 42/17.07.2009 

- Comuna Craidorolţ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 35/30.11.2009 

- Comuna Halmeu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 20/15.07.2009 

- Comuna Turulung, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 20/05.08.2009 

- Comuna Micula, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 45/24.07.2009 

- Comuna Berveni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.23/31.08.2009 

- Comuna Terebeşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.20/.06.11.2009 

- Comuna Ciumeşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.13/20.07.2009 

- Comuna Tiream, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.27/25.09.2009 

- Comuna Sanislău, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.4/16.03.2010 

- Comuna Petreşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.24/28.07.2009 

- Comuna Vetiş, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 29/15.07.2009 
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- Comuna Moftin, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.3/18.02.2010 

- Comuna Oraşu Nou, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 43/14.12.2009  

- Comuna Săuca, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.15/12.12.2010  

- Comuna Porumbeşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.17/16.12.2010 

- Comuna Supur, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.6/03.02.2011 

- Comuna Batarci, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.31/30.09.2011 

- Comuna Santău, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.3/31.01.2012 

- Comuna Beltiug în baza Hotărârii Consiliului Local nr.12/24.07.2012 

- Comuna Căuaș în baza Hotărârii Consiliului Local nr.35/13.08.2012 

- Comuna Tarna Mare în baza Hotărârii Consiliului Local nr.37/24.09.2012 

- Comuna Turț în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 28/27.09.2012 

- Comuna Crucișor în baza Hotărârii Consiliului Local nr.20/31.10.2012 

- Comuna Săcășeni în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 35/19.11.2012 

- Comuna Socond în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 25/22.11.2012 

- Comuna Medieşu Aurit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 3/24.01.2013 

- Comuna Bârsău în baza Hotărârii Consiliului Local nr.12/17.05.2013 

- Comuna Târşolţ în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 9/29.03.2013 

- Comuna Valea Vinului în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 16/28.05.2013 

- Comuna Bogdand în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 19/30.05.2014 

- Comuna Cămărzana în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 25/10.09.2015 

- Comuna Cehal în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 11/30.04.2015   

- comuna Agriș în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 9/22.01.2018   

- comuna Apa în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 6/30.01.2019 

 

 

aceste unităţi administrativ-teritoriale fiind denumite împreună în continuare „Autoritatea 

Delegantă” 

 

Şi 

 

Societatea Comercială  “APASERV  SATU  MARE ” S.A., codul unic de înregistrare 16844952, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare cu nr. J30/1102/13.10.2004 cu sediul 

principal în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău,  nr. 9/A, bl.- , sc.- , et.- , ap.- , judeţul Satu Mare, 

reprezentată prin dr. ing.Leitner Ioan, având funcţia de director general,   

denumită în continuare „Operatorul”,  

numite împreună „Părţile” şi separat „Partea” 

1 

La DISPOZIŢII GENERALE – PĂRŢILE CONTRACTANTE - ASOCIATIA DE  DEZVOLTARE  

INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN 

JUDEŢUL SATU MARE - unităţile administrativ teritoriale se completează cu : 

- comuna Certeze în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 24/30.03.2015 şi nr. 56/10.07.2015   

- comuna Hodod în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 15/28.03.2020 
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La DISPOZIŢII GENERALE 

     TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL , CAPITOLUL I – 
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SISTEMUL FINANCIAR 

Se modifică art. 36 astfel: 

 

Articolul 36 – Prețurile, Tarifele şi alte surse de venit 

1. Operatorul este autorizat să furnizeze utilizatorilor servicii de alimentare cu apă și de canalizare, 

în condițiile stipulate în Titlul III al Dispozițiilor Speciale – Partea Comună. 

 

Operatorul va aplica prețurile și tarifele indicate în anexele 1 din Dispozițiile Speciale – Partea de 

Apă și Dispozițiile speciale – Partea de Canalizare.  

 

2. Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din aplicarea prețurilor și tarifelor către Utilizatorii 

Serviciilor. Operatorul va încasa de asemenea toate veniturile rezultate din serviciile și lucrările de 

instalare și, dacă este cazul întreținerea contoarelor, prestări executate pentru terți, lucrări care sunt 

făcute pe cheltuiala utilizatorilor în condițiile legii, precum și costurile și penalitățile legate de 

întreruperea și reluarea alimentării.  

 

Prețurile/Tarifele 

 

1) Prețurile și tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se vor baza pe principiul 

acoperirii  tuturor costurilor aferente activităților și vor fi ajustate pentru a reflecta inflația, dar și 

pentru a asigura recuperarea integrală a cheltuielilor și îndeplinirea angajamentelor financiare 

prevăzute în contractele de credit, în  Contractul de credit semnat între Apaserv Satu Mare S.A. și 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în 03.08.2012 și cele prevăzute în mecanismul 

ratei forfetare aferente proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 

2014 – 2020, după cum urmează: 

a) Toate cheltuielile directe de operare și exploatare; 

b) Cheltuielile de întreținere și reparații; 

c) Amortizare și depreciere; 

d) Cheltuielile financiare (inclusiv cu dobânda și rambursarea capitalului) și alte cheltuieli 

aferente contractelor de credit sau mecanismului ratei forfetare; 

e) Redevența 

f) Realizarea de investiții și reparații capitale, inclusiv investiții obligatorii necesare pentru 

înlocuirea, reabilitarea și modernizarea bunurilor existente și orice alte investiții necesare 

pentru scopul implementării proiectelor cofinanțate din fonduri europene 

g) Profitul Operatorului care urmează a fi integral folosit conform prevederilor legale. 

 

2) Structura prețurilor/tarifelor și nivelele acestora trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces 

și trebuie să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor. 

 

3) Strategia de tarifare de mai jos presupune ajustări ale prețului apei și tarifului de canalizare atât 

cu inflația cât și cu creșterile în termeni reali incluse în tabelul de mai jos: 
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PLANUL 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 

unde: 
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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; 

 

4) Părțile convin ca prețurile și tarifele să fie ajustate la un nivel care nu va fi mai scăzut decât prețul 

și tariful în vigoare la data imediat următoare datei ultimei creșteri necesare a prețurilor și tarifelor, 

înmulțită cu factorul de ajustare. 

 

5) Strategia de tarifare menționată mai sus, la punctul 3), reprezintă o estimare a prețurilor/tarifelor 

minime necesare luând în considerare evoluția costurilor de operare pe termen scurt dar neluând în 

calcul impactul  potențialelor proiecte de investiții finanțate din fonduri europene (costuri de operare, 

cofinanțare, amortizare). Strategia de tarifare poate suferi ajustări și modificări în funcție de 

următoarele elemente: 

a) condiționalitățile incluse în contractele de finanțare pentru obținerea finanțării din fonduri de 

la Uniunea Europeana și/sau de la bugetul de stat; 

b) condiționalitățile incluse în contractele de împrumut pentru cofinanțarea proiectelor finanțate 

din fonduri de la Uniunea Europeana și/sau bugetul de stat;  

c) impactul strategiilor viitoare de investiții în conformitate cu master planul. 

 

Părțile convin ca: 

a) Prețurile și tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru furnizarea Serviciilor  

Operatorul va aplica TVA la furnizarea/prestarea Serviciilor; 

b) Prețurile la apă și tarifele la canalizare să fie ajustate în funcție de modificarea costurilor de 

exploatare, operare și de finanțare ale Operatorului, incluzând plata datoriilor și dobânzilor 

aferente Contractelor de Împrumut, Contractelor de Împrumut Internaționale, mecanismului 

ratei forfetare, intervenite în legătură cu realizarea de lucrări de investiții din programele 

aprobate precum și din necesitatea executării unor lucrări de investiții ca: 

– Lucrări de investiții necesare pentru îndeplinirea programelor impuse de cerințele 

privind protecția mediului; 

– Lucrări de investiții solicitate de Autoritatea Delegantă, incluse în planul de investiții 

I.I.D.; 

– Cofinanțarea unor programe de lucrări de investiții din fonduri atrase de la Uniunea 

Europeană; 

c) Prețurile la apă și tarifele la canalizare să fie ajustate/modificate ori de câte ori se constată o 

modificare semnificativă a situației inițiale, componenta de ajustare/modificare stabilindu-se 

în conformitate cu termenii prezentului Contract de Delegare și cu orice alte mecanisme de 

ajustare/modificare, pentru a lua în considerare, dar nu limitat, următoarele: 

i. Modificări ale legislației care influențează costurile de exploatare, financiare sau 

activitățile de investiții ale Operatorului; 

ii. Orice modificare a costurilor principalelor materii prime și materiale care 

influențează echilibrul financiar al Operatorului; 

iii. Modificări în ce privește nivelul impozitelor și al costurilor sociale ale Operatorului, 

precum și costurile derivând din impunerea unor contracte de asigurări; 
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iv. Modificări ale ratei de schimb valutar; 

v. Reducerea cantităților de apă vândută și/sau de colectare a apei uzate facturate cu mai 

mult de 10% în medie pe an; 

vi. Reducerea cantităților de apă meteo (precipitații) facturate cu mai mult de 10% în 

medie pe an; 

vii. Condiționalitățile incluse în contractele de finanțare  (de exemplu: îndeplinirea 

măsurilor de mediu prevăzute de legislația națională și de actele de reglementare 

emise de către instituții/autorități publice competente, măsuri privind implementarea 

planului de acțiuni pentru gestionarea nămolului, gradul de branșare și racordare, 

etc); 

viii. Condiționalitățile incluse în contractele de împrumut și în mecanismul ratei forfetare 

semnate de Operator pentru co-finanțarea proiectelor de investiții realizate și din 

fonduri europene; 

ix. Cazuri justificate de neacoperire a cheltuielilor de exploatare și/sau financiare 

În toate cazurile de solicitări pentru ajustarea/modificarea structurii și nivelelor prețurilor și/sau 

tarifelor se va aplica metodologia de ajustare și modificare a prețurilor/tarifelor elaborată de 

ANRSC și orice prevederi ale legislației în vigoare precum și prevederile contractelor de împrumut 

internaționale. 

 

6) În cazul în care o localitate nu are servicii de apă sau de canalizare în prezent, în momentul în 

care va beneficia de servicii de apă sau de canalizare se va aplica prețul și/sau tariful unic. 

 

7) În cazul localităților în care situația prețurilor și/sau tarifelor actuale nu este foarte clară sau în 

cazul în care după începerea operării se constată modificări semnificative în nivelul costurilor de 

operare comparativ cu evidențele prezentate înainte de preluare, la cel mult 6 luni de la începerea 

operării, Apaserv Satu Mare S.A. are posibilitate să modifice strategia de tarifare pe baza costurilor 

efective înregistrate. 

 

8) Prin acceptarea și semnarea prezentului Contract de Delegare a gestiunii, Consiliile locale ale 

unităților administrativ teritoriale acceptă acest mecanism de tarifare. Acceptarea mecanismului de 

tarifare prezentat reprezintă automat și hotărâre de aprobare a prețurilor și tarifelor viitoare pe care 

Operatorul le va calcula conform metodologiei prezentate.  

 

9) Până la 1 ianuarie a fiecărui an se va actualiza proiecția financiară a Planul de Afaceri al 

Operatorului, ce va estima necesitatea de ajustări de prețuri/tarife suplimentare, dacă este cazul. În 

cazul în care aceste creșteri de prețuri/tarife suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregăti un 

studiu în acest sens care va fi supus aprobării fiecărei unități administrativ-teritoriale prin 

intermediul Asociației. Prețurile și tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile apărute 

ulterior semnării Contractului de Delegare a gestiunii. 

 

10) Operatorul are obligația de a prezenta Autorității Delegante metodologia de calcul a 

prețurilor/tarifelor pentru apă şi canalizare înaintea fiecărei majorări suplimentare. Autoritatea 

Delegantă are obligația ca în termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentației de către 
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Operator să aprobe noile tarife propuse sau să prezinte eventualele obiecții la modalitatea de calcul 

către Operator. În cazul în care Autoritatea Delegantă nu prezintă un răspuns în termenul stipulat se 

va considera că aceasta a acceptat noile prețuri și tarife.   

 

11) Conform prevederilor legale, Autoritatea Deleganta va prezenta la ANRSC documentația de 

ajustare a prețurilor și tarifelor conform legislației în vigoare și metodologiei de calcul prezentate.  

 

12) În cazul în care Unitățile Administrativ Teritoriale și/sau Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară refuză să permită operatorului să aplice strategia de tarifare conform prezentului 

contract de delegare, acestea sunt obligate să suporte din bugetul propriu pierderea potențială de 

venituri ca urmare a acestui lucru. În această situație Unitățile Administrativ Teritoriale și/sau 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară sunt obligate să prevadă în bugetul de venituri și cheltuieli 

propriu, cu prima rectificare sau cel târziu la adoptarea bugetului nou, sumele de care operatorul a 

fost lipsit. Plata acestor sume trebuie făcută lunar pană la revizuirea deciziei. 

 

Finanțarea investițiilor și cofinanțarea 

 

Finanțarea investițiilor se va realiza din următoarele surse: 

a) Granturi de la Uniunea Europeană sau subvenții/granturi de la bugetul de stat sau bugetele 

locale. În acest sens Operatorul va depune toate diligențele necesare, cu sprijinul Autorității 

Delegante, pentru a obține aceste surse de finanțare; 

b) Contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituții financiare internaționale; 

c) Surse proprii ale operatorului obținute din eficientizarea economică sau creșteri de prețuri și 

tarife; 

d) Alte surse. 

 

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și 

utilizarea Fondului de înlocuire, întreținere și dezvoltare pentru  proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene și prevederilor prezentului Contract de Delegare Autoritatea delegantă și unitățile 

administrativ teritoriale contribuie la fondul I.I.D. cel puțin cu: dividendele, redevența, impozitul pe 

profit plătite de Operator. Acestea  trebuie returnate Operatorului pentru a alimenta Fondul IID. 

 

Plata/returnarea redevenței, dividendelor și impozitului pe profit plătite de Apaserv Satu Mare S.A. se 

face în 5 zile lucrătoare din momentul încasării lor, de către Autoritatea Delegantă sau unitatea 

administrativ teritorială, după caz. 

 

Redevența va fi virată de către Operator Asociației. Asociația va vira, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data primirii, redevența încasată în fondul  de rezervă IID, constituit conform OUG 198/2005. 

 

Redevența anuală poate fi o sumă egală cu valoarea mijloacelor fixe delegate de la unitățile 

administrativ teritoriale către Apaserv Satu Mare S.a., dacă această amortizare ar fi permisă. 
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Valoarea anuală a redevenței va fi cel puțin egală cu valoarea serviciului datoriei operatorului 

pentru acel an inclusiv contractele de împrumut internaționale. 

 

Fondul IID fiind creat și gestionat la nivelul Apaserv Satu Mare S.A. sursele prevăzute la alin. (2) al 

art. 4 din Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID al OUG 198/2005 sunt 

considerate alte surse proprii de finanțare ale Apaserv Satu Mare S.A. 

Apaserv Satu Mare S.A. beneficiară de asistențe financiare nerambursabile din partea Uniunii 

Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de priorități pentru: 

a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane 

şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinanţării 

proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte 

costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritorială, 

destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene; 

c) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente 

împrumuturilor contractate de Apaserv Satu Mare S.A., destinate cofinanţării proiectelor care 

beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

d) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor corporale 

utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică nerambursabilă din 

partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea terenului şi a lucrărilor 

de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea altor active care sunt 

considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile 

cu funcţionarea unității de implementare a proiectului, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli 

neeligibile necesare proiectului; 

e) întreținerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a 

celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu 

programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare 

şi întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare; 

f) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreținerii, înlocuirii şi dezvoltării activelor 

realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul 

aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi 

întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare; 

g) plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă; 

h) pregătirea documentației necesare asigurării finanțării investițiilor prioritare din master plan 

(studii de fezabilitate, aplicații etc). 

 

Pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului 

de rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă, 

unitățile administrativ teritoriale semnatare și Apaserv Satu Mare S.A. convin de comun acord ca 

dividendele să fie direct vărsate în Fondul IID, în cazul în care se repartizează dividende. 
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Împărțirea investițiilor 

Împărțirea investițiilor între unitățile administrativ-teritoriale delegante se va face pe baza 

următoarelor principii generale (în ordinea priorităților): 

a) Conform priorității din Master Planul aprobat; 

b) Conform perioadelor de tranziție pentru conformarea cu Directivele Uniunii Europene; 

c) Conform strategiei de eficientizare a operării propuse de operator în Planul de afaceri și/ sau 

în Planul I.I.D.; 

d) Conform planurilor de dezvoltare ale fiecărei unități administrativ-teritoriale și proporțional 

cu participarea la finanțare. 

 

 
3 

La DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE APĂ      

Se modifică Anexa nr.1 astfel: 

 

ANEXA 1 – PREȚUL PENTRU APĂ ȘI AJUSTĂRILE ÎN TERMENI REALI 

 

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 % 

 

* 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; 
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I n+i este inflația aferentă ajustării n+i, calculată astfel:  

 

                  CPI x (1+INF)m /12 

I n+i  = 

                           IPI 

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; 

 
4 

La DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE se modifică Anexa nr.1 astfel: 

 

ANEXA 1 – TARIFUL PENTRU CANALIZARE ȘI AJUSTĂRILE ÎN TERMENI REALI 

 

Strategia de 

tarifare 

Tarif 

inițial 
Creșteri anuale în termeni reali * 

RON/m3 
2020 2021** 2022 2023 2024 

% % % % % 

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; 
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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 

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. 

 

 

 

Pentru AUTORITATE DELEGANTĂ 

 

ASOCIATIA DE  DEZVOLTARE  

INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

SERVICII 

ÎN SECTORUL DE APĂ ŞI APĂ 

UZATĂ DIN JUDEŢUL SATU MARE  

 

Data:      .............................................                                                    

                  Pentru OPERATOR 

 

           APASERV SATU  MARE  S.A. 

 

 

 

 

 

Data,     .................................................... 

   

 PREŞEDINTE 

PATAKI CSABA 

                  

               DIRECTOR  GENERAL  

                            LEITNER IOAN 

  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:--. 


