
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 

 
Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt: 
Având în vedere : 
- Adresa nr.6219/03.05.2018.a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” 
- Avizul ANRSC nr.603853 / 05.04.2018  privind solicitarea operatorului regional C.J.Apa Serv 
SA de modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare; 
-  Avand in vedere prevederile : 
-  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare- art.8 alin.3 lit.k si d^ si  art.10 alin.5  
-  Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si 
completarile ulterioare  —   art.12 alin.1 lit i si art.35 alin.4; 
-  Hotararii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv — cadru si a Statutului — 
cadru ale asociatiillor de dezvoltare in tercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Examinând expunerea de motive nr.6219 / 24.05.2018 a primarului ora[ului T`rgu Neam] 
- Văzând raportul de specialitate nr.6219/ 24.05.2018 al  Compartimentului Protec]ia Mediului din          

cadrul Serviciului U.A.T.; 
-  Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 

HOTARASTE: 
 

           Art.1. Se  acord\ mandat special  reprezentantului  orasului T`rgu..Neam], să voteze „pentru 
„sau „impotriva” în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele [i pe 
seama Consiliului  Local al  Orasului T`rgu Neam].   
          -  modificarea pre]urilor [i tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de canalizare-
epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr. 603853/05.04.2018, respectiv 3,84 lei/mc la ap\ potabil\ [i 
3,50 lei/mc pentru  serviciul de canal-epurare. 
           - modificarea, prin Act aditional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de 
alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/ 10.08.2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „AQUA NEAMT” si Compania Judeteana Apa Serv S.A., cu privire la 
modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare.  
          Art. 2. În situatia în care reprezentantul  orasului T`rgui Neam] desemnat  la art.1 se afl\ în 
imposibilitatea exercitării mandatului incredintat,  interesele orasului vor fi reprezentate de dl/d-
na……………………in calitate de …………… cetatean roman, nascut(a) la data 



de……….la………, domiciliat(a) în …………posesor al B.I./C.I.seria………nr…….., eliberat(a) 
de ………..la data de………,C.N.P…………………….. 
         Art.3. Se aproba semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”, 
Presedintele Asociatiei – dl. Radu Tudorel, a Actului Aditional la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/2009, cu privire la modificarea 
preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare 
   Art.4. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA NEAMT. 
Art. 5 Serviciul juridic — Contencios, Administra]ie public\ vor lua m\surile corespunz\toare 
pentru ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\rari.   
 Art. 6 Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor [i persoanelor 
interesate prin Compartimentul Administra]ie Public\ Local\, Rela]ia cu Consiliul Local. 
 
  
  

                               Ini]iator, 
          Primar, 
     Vasilic\ Harpa                                  Avizat legalitate, 
                          Secretar ora[, 
          Consilier Juridic }u]u Ion 

 
 
 
AN/AN 
DS.___ 
EX.2 

 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ               
Str.Ştefan cel Mare nr. 62, 615200, Tîrgu Neamţ, Tel.0233/790245;790350; 

fax:0233/790508, E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro             

     Compartimentul Protec]ia Mediului- Serviciul UAT 

      Nr. 6219 din 25.05.2018                                                                                              Avizat,  

                      Primar, 
                Vasilic\ Harpa 

 

Raport de specialitate 

   privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii 

votului 
 
 

           Av`nd in vedere adresa ADI Aqua Neamt, `nregistrat\ la noi sub num\rul 6219 din 
03.05. 2018, prin care ni se solicit\ mandatarea  de c\tre unitatea administrativ teritorial\ 
a ora[ului T`rgu Neam] c\tre asocia]ie, `n conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind 
guvernan]a corporativ\ a `ntreprinderilor publice, reprezentantul desemnat, [i la care 
anexeaz\ documenta]ia transmis\ de S.C. APA SERV S.A. Piatra Neam] referitor la 
solicitarea de a modifica pre]urile/tarifele la serviciile publice de alimentare cu ap\ [i 
canalizare, precum [i stabilirea pre]urilor la apa industrial\, conform avizelor primite de 
la Autoritatea Na]ional\ de  Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit\]i 
Publice; 

Totodată, luând act de Nota de fundamentare a Operatorului S.C. APA SERV S.A. 
Piatra Neam] cu privire la modificarea pre]ului/tarifului la apa potabili\ [i canalizare-
epurare propunem spre analiz\ prezentul proiect de hot\rare. 

 
 
 
 

~ntocmit, 
ing. Niculina Acatrinei 

 
 

AN/AN 
DS.___ 
EX.2 



 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ               
Str.Ştefan cel Mare nr. 62, 615200, Tîrgu Neamţ, Tel.0233/790245;790350; 

fax:0233/790508, E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro 

                    Primar 
                  Nr.. 6219 din 25.05.2018  
 
 
                                                EXPUNERE DE MOTIVE 

         privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 

 
 

 

Lu`nd act de adresa ADI Aqua Neam] prin care ni se transmite solicitarea 
Operatorului Jude]ean pentru serviciile de ap\ [i canalizare de a modifica pre]urile/tarifele 
la ap\, ap\ uzat\ [i ap\ industrial\, motivat de faptul c\ `n prezent Compania  are semnat 
Contractul de finan]are pentru implementarea Proiectului „Sprijin pentru preg\tirea 
aplica]iei de finan]are [i a documenta]iilor de atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\ din jude]ul Neam], `n perioada 2014-2020”, 
proiecte care se `ncadreaz\ `n prevederile Hot\rarii 246/2006 pentru aprobarea strategiei 
privind accelerarea dezvolt\rii serviciilor comunitare de utilit\]i publice. 

Memorandurile de finan]are prev\d drept condi]ie pentru viabilitatea m]surilor 
necesitatea asigur\rii de resurse suficiente `n vederea acoperirii costurilor exploat\rii, 
`ntre]inerii [i `nlocuirii activelor, respectiv cofinan]\rii `nvesti]iilor realizate cu existen]a 
financiar\ nerambursabil\ din partea Uniunii Europene. 

Compania Apa Serv  propune majorarea cu un procent de 8% la alimentare cu ap\ 
respectiv pre]ul la apa potabil\ de 3,84 lei/mc  [i majorarea cu 15% la apele uzate, 
respectiv pre]ul de 3,50 lei/mc. 

Av`nd `n vedere cele prezentate propun spre analiz\ [i aprobare prezentul proiect de 
hot\rare, prin acordarea unui mandat special `mputernicitului Consiliului Local Tg. Neam] 
s\ voteze prevederile din art. 1.  

 

 

 
.   

Initiator, 

Primar, 

 Vasilic\ Harpa 

 

 



































































 
 
 
**LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*actualizată*) serviciilor comunitare de utilităţi 
publice  
 
ART.8 
(3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi 
publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 
d^2) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii; 
k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în 
condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi 
aprobate de autorităţile de reglementare competente; 
 
ART.9 
(2)Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatori, 
stabilite în baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public 
sau privat, după caz. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) autorităţile 
administraţiei publice locale au, în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, 
următoarele drepturi: 
g) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator. 
 
 
ART.10 
(5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin 
actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, 
drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu 
excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). 
Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), 
d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată 
de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.  
(5^1) În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu 
se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) 
în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-
teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*actualizată*) serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare  
 
Art. 12.  
 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă 
hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: 
i) aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 
cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor în 
vigoare elaborată de A.N.R.S.C., în cazul în care finanţarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local şi/sau 
din alte surse decât cele de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile; 
m) stabilirea de măsuri de protecţie socială pentru plata serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare şi acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele din 
locuinţele/gospodăriile populaţiei la care este depăşită rata de suportabilitate, în condiţiile 
legii. 
 
Art. 13.  
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să verifice, să aprobe sau să 
respingă, în condiţiile legii, fără a periclita rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului, 
preţurile şi tarifele propuse de operatori, precum şi să urmărească modul de respectare de 
către aceştia a normelor metodologice pentru stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor 
şi tarifelor elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia. 
(2) Divergenţele cu privire la preţuri şi tarife dintre autorităţile administraţiei publice 
locale şi operatori se rezolvă de instanţele de judecată competente. 
 
Art.35 
(4) Stabilirea nivelului preţului/tarifului unic se aprobă, cu avizul A.N.R.S.C., prin 
hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, cu 
respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare. După stabilire, ajustările ulterioare ale preţului/tarifului unic se aprobă de 
către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare şi cu formulele prevăzute în 
contractul de delegare a gestiunii şi/sau în contractele de cofinanţare, anexe la contractul 
de delegare. 
(5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se 
stabilesc, se ajustează şi se modifică pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de 
cheltuieli întocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate 
prin ordin al preşedintelui acesteia. 
(6) Fundamentarea preţurilor şi tarifelor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
se face de către operator, astfel încât structura şi nivelul acestora: 
a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului; 
b) să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a serviciului, protecţia şi conservarea 
mediului, precum şi sănătatea populaţiei; 
c) să descurajeze consumul excesiv şi să încurajeze investiţiile de capital; 
d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului; 
e) să garanteze continuitatea serviciului. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 36. 
(1) Operatorul are dreptul să solicite periodic ajustarea preţurilor şi tarifelor, în funcţie de 
modificările intervenite în structura costurilor. 
(2) În cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se poate 
face şi pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a 
gestiunii serviciului între autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, între 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare şi operator şi avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va 
aplica aceste reguli sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau pentru 
aprobarea ajustării propuse de operator, după caz, conform competenţelor prevăzute la 
art. 35 alin. (4). 
 
Art. 37 
(4) În cazul gestiunii delegate, pentru menţinerea echilibrului contractual, orice subvenţie 
acordată serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare va putea fi aprobată numai dacă 
determină o reducere a tarifului şi/sau o creştere a calităţii serviciului, corespunzătoare 
subvenţiei acordate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei 
publice locale 
 
ART. 10  
Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele 
financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, în 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) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:  
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-
teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 
interese comune.  
 

ART. 115  
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin 
b) consiliul local adoptă hotărâri;  
c) consiliul judeţean adoptă hotărâri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**CONTRACT  DE DELEGARE  nr. 28  /  10.08.2009 
DISPOZITII GENERALE 
 
Art. 3 – Scopul, principii generale şi obiective ale prezentului Contract de delegare.......... 
5. Autorităţile administraţiei publice locale, parte în acest Contract, păstrează 
prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, 
respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare concesionate prin acest Contract, precum şi dreptul de a urmări, controla şi 
supraveghea:  
            ……. 
d. modul de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă 
şi 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.27. – Drepturile Operatorului 
3. sa aplice tariful aprobat conform prevederilor legale 
4. sa propuna modificarae tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a 
echilibrului contractual; 
 
Art. 34 – Condiţii specifice de producţie 
e) Operatorul trebuie să evidenţieze impactul preţului serviciilor/lucrărilor achiziţionate 
în preţuri şi tarife şi să raporteze în mod expres  Autorităţii delegante dacă este necesară 
modificarea acestora. 
 
Art.36– Preţurile, Tarifele şi alte surse de venit 
Tarifele 
 
1) Tarifele practicate pentru serviciile de apă şi de canalizare se vor baza pe principiul 
acoperirii  tuturor costurilor aferente activitatilor : 
Costuri de operare 
Costuri de întreţinere şi reparaţii 
Costuri financiare 
Redevenţa 
Realizarea de investiţii şi reparaţii capitale 
Plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzand principalul, dobânzile 
şi comisioanele aferente) 
Profit (în conformitate cu prevederile legale) care urmează a fi integral folosit pentru 
dezvoltare. 
 
 



2) Structura tarifelor şi nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa şi consumul în 
exces şi trebuie să fie stabilite tinând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor. 
 
3) Strategia de stabilire a tarifelor incorporeaza si prevederile Hotararii nr. 246/2006 
pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor 
comunitare de utilitati publice.  
 
Unificarea tarifelor se va realiza considerând următoarele principii generale: 
Unificarea completă a tarifelor pe întreaga arie de operare până în iulie 2012; 
Tarifele din fiecare localitate vor converge către tariful din Municipiul Piatra Neamţ; 
Unificarea se va realiza treptat considerând următorul grafic: 
Anul 2009: Piatra Neamt, Roman, Tg Neamt, Bicaz, Roznov, Alexandru cel Bun, 
Dumbrava Rosie, Savinesti, Zanesti, Garcina, Girov, Dochia, Bodesti, Stefan cel Mare, 
Raucesti, Pastraveni, Horia. 
Până la  1 Iulie 2010: Tamaseni, Sabaoani, Cordun  . 
Până la 1 Iulie 2012: tarif canalizare Roznov, Savinesti , Alexandru cel Bun; tarif apa 
Bara. 
 
Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 iulie, cu 
exceptia anului 2009, pentru care ajustarea se va face la data de 1 septembrie, atât cu 
inflaţia cumulată pe ultimul an, cât şi în termeni reali. In Contractul de Delegare a 
gestiunii va fi inclus un tabel cu ajustări ale tarifelor în termeni reali necesare pentru a 
asigura o dezvoltare durabilă a operatorului pentru primii 4 ani având următoarea formă: 
* Ajustarile in termeni reali nu includ inflatia in perioada dintre ajustarile tarifare si nici 
taxa pe valoare adaugata. 
 
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 iniţial, 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 – inflaţia 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 preţurilor disponibil; 
IPI - Indicele preţurilor 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. 
 
 



Tarifele mai sus menţionate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare luând în 
considerare evoluţia viitoare a costurilor de operare dar neluând în calcul impactul 
proiectului de investiţii finanţat din fonduri de coeziune (costuri de operare, co-finanţare, 
amortizare). Aceste tarife pot suferi ajustari sau modificari în funcţie de următoarele 

elemente: 

-conditionalităţile incluse în memorandumul de finanţare sau acordul de finanţare pentru 

-obţinerea finanţării din fonduri de coeziune sau de la bugetul de stat; 

=condiţionalităţile incluse în contractul de împrumut pentru co-finanţarea proiectului 

finanţat din fonduri de coeziune; 

-rezultatele proiecţiilor financiare din planul de afaceri realizat de societate obligatoriu 

până la 1 ianuarie ce vor modifica creşterile reale de la 1 iulie din anul respectiv.  

-impactul strategiilor viitoare  de investiţii în conformitate cu master planul. 

 

Toate aceste majorări se vor face de la un tarif iniţial (Tarif n). 
 
Prin aplicarea metodologiei de mai sus, la 1 iulie 2012 se va ajunge la aplicarea unui tarif 
unic pentru toate localităţile prezentate în tabel, atât la serviciile de apă cât şi la cele de 
canalizare. 
 
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 apa/ canalizare va aplica tariful existent la 
acea dată în Municipiul Piatra Neamţ. 
În cazul localităţiilor în care situaţia tarifelor actuale nu este foarte clară sau în cazul în 
care după începerea operării se constată modificări seminificative în nivelul costurilor de 
operare comparativ cu evidenţele prezentate înaninte de preluare, la cel mult 6 luni de la 
începerea operării, CJ Apa Serv SA Neamt are posibilitatea să propuna modificarea 
strategiei de tarifare pe baza costurilor inregistrate. 
 
4) Prin semnarea prezentei Strategii, Consiliile locale ale unităţilor administrativ 
teritoriale acceptă acest mecanism de tarifare cu conditia obtinerii prealabile a avizului de 
specialitate eliberat de ANRSC.  
 
5) Până la 1 ianuarie a fiecărui an Operatorul  va actualiza planul de afaceri şi va estima 
necesitatea de ajustări de tarife suplimentare. În cazul în care aceste creşteri de tarife 
suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregăti un studiu în acest sens care va fi supus 
aprobării fiecarei unităţi administrativ-teritoriale. 
Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării 
Contractului de Delegare a gestiunii. 
Operatorul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Delegante metodologia de calcul a 
tarifelor pentru apă şi canalizare inaintea fiecărei majorări suplimentare. Autoritatea 
Delegantă are obligaţia ca în termen de 45/zile de la depunerea documentaţiei de către 
Operator să aprobe noile tarife propuse, sau să prezinte eventualele obiecţii la modalitatea 
de calcul către Operator.  
 
6) Conform prevederilor legale, Operatorul va prezenta la ANRSC documentaţia de 
ajustare a tarifelor conform legislaţiei în vigoare şi metodologiei de calcul prezentate. În 
toate cazurile, Autoritatea Deleganta va împuternicii Operatorul să aplice tarifele 
rezultate din prezenta Strategie. 
 
7). În cazul în care Unitaţile Administrative Teritoriale şi/sau Associatia de Dezvoltare 
Intercomunitară refuză nejustificat sa permită operatorului să aplice prezenta strategie de 
tarifare, acestea sunt obligate să suporte din bugetul propriu pierderea potenţială de 
venituri ca urmare a acestui lucru. În această situaţie Unităţile Administrative Teritoriale 
şi/sau Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară sunt obligate să prevadă în bugetul de 



venituri şi cheltuieli propriu, cu prima rectificare sau cel târziu la adoptarea bugetului 
nou, sumele de care operatorul a fost lipsit. Plata acestor sume trebuie facută lunar pâna 
la revizuirea deciziei. 
 

Art.37.– Obligaţiile Fiscale ale Operatorului 
Toate taxele şi costurile, indiferent de natura lor, trebuie incluse în preţul 
lucrărilor/serviciilor facturate de către Operator. 
 
Art. 39 – Alte costuri, taxe şi suprataxe 
Introducerea de noi costuri, taxe şi creşterea sau reducerea taxelor şi costurilor existente 
constituie circumstanţe neprevăzute în sensul art. 61 de mai jos şi vor conduce la 
negocieri între Operator şi Autoritatea deleganta privind modificări ale mecanismului de 
modificare / ajustare a preţurilor şi tarifelor. 
 
Art. 50 – Penalitati contractuale 
3.Autoritatea deleganta răspunde pentru acţiunile nejustificate si neexecutarea obligatiilor 
contractuale, care afectează furnizarea Serviciilor şi provoacă prejudicii, îndeosebi în 
ceea ce priveşte procedurile de aprobare a preţurilor şi tarifelor şi anexele propuse de 
Operator. În aceste cazuri Autoritatea deleganta va plăti Operatorului penalitati si daune 
interese, determinate in aceleasi conditii ca si in cazul operatorului Sumele datorate de 
autoritatea deleganta, operatorului pot fi recuperate de operator prin compensarea cu 
sumele datorate cu orice titlu Autoritatii delegante. 
 
 
Art. 61 – Modificarea datorată unei schimbări semnificative a condiţiilor economice 
În situaţia în care, independent de Operator şi de voinţa sa, prevederi legale noi, 
constrângeri tehnice de orice natură sau, în general, evenimente grave şi neprevăzute, 
datorate sau nu Autorităţii delegante, alterează echilibrul economico-financiar al 
furnizării Serviciilor şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin 
modificările/ajustările de preţuri şi tarife prevăzute în Titlul III al Dispoziţiilor Speciale – 
Partea Comună, părţile convin să renegocieze termenii şi condiţiile Contractului de 
delegare, în urma notificării scrise provenind de la oricare dintre părţi, în scopul revenirii 
la echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor. 
 
DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA COMUNĂ 
 
Art. 24 - Preţurile şi Tarifele 
1. Operatorul este obligat sa furnizeze utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabilă 
şi de canalizare, practicând preţuri şi tarife aprobate conform prevederilor legal 
aplicabile. La fundamentarea preţurilor şi  tarifelor se va lua în considerare şi o cota de 
dezvoltare stabilită conform prevederilor legale aplicabile.  La data intrării în vigoare, 
listele de preţuri şi tarife sunt formate din tabele pentru apa potabilă şi tabele pentru 
canalizare. De asemenea, în cazul unui consum industrial cu cerinţe speciale în termeni 
de volume şi caracteristici ale nevoilor sale, operatorului îi este permis să stabilească un 
preţ sau tarif specific pe baza costurilor reale de furnizare si urmarind principiile generale 
ale serviciului public, indeosebi egalitatea de  tratament a utilizatorilor. 
2.  Preţurile şi tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru furnizarea 
Serviciilor delegate. 
3. Preţurile şi tarifele pot fi modificate şi/sau ajustate de Operator în conformitate cu 
articolele 25 şi 26 de mai   jos. Orice preţ sau tarif nou se aplică contractelor de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentarecu apa si de canalizare şi utilizare a 
serviciilor în vigoare, fara posibilitatea de a avea vreun efect retroactiv.   
 
 



Art. 25 – Modificarea / ajustarea preţurilor şi tarifelo 
1. In fiecare an, preturile si tarifele sunt fundamentate pe baza planului de afaceri de 5 ani 
ce trebuie pregatit pana la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Orice modificare a 
pretului sau tarifului fata de previziunile anterioare trebuie justificata. Variatiile costurilor 
de productie, cum ar fi costul apei brute, al energiei electrice, impozitele pot fi folosite in 
vederea modificarii/ajustarii preturilor si tarifelor. Cu toate acestea lipsa performantei in 
gestiunea operatiilor nu va fi acceptata ca justificare pentru modificarea/ajustarea 
preturilor si tarifelor. Pe de alta parte, cresterea eficientei este considerata ca o 
performanta interna a operatorului si prin urmare nu poate fi utilizata pentru a obtine o 
scadere a nivelurilor preturilor si tarifelor. Un auditor autorizat va evalua eficienta 
gestiunii Serviciilor delegate pe baza reglementarilor aprobate. 
2.  Preturile sau tarifele vor fi modificate/ajustate plecand de la preturile, respectiv 
tarifele incluse in anexa1 ale Dispozitiilor Speciale – Partea de apa si respectiv Dispozitii 
Speciale – Partea de canalizare. 
3. Cu cel putin 30 (treizeci) de zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a noilor 
preturi/tarife rezultand din modificarea / ajustarea anuala, aprobată prin strategia de 
tarifare, operatorul informeaza Autoritatea deleganta despre aceasta si prezinta dovada 
cererii pentru modificarea/ajustarea pretului/tarifului. 
4.  Se reaminteste in mod expres ca modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor permisa 
operatorului de  prezentul articol trebuie aplicata conform principiului egalitatii 
utilizatorilor. 
5.  In situatiile in care aplicarea obligatorie a unor prevederi legale sau reglementare noi 
sau mijloace de  productie noi sau utilizarea de noi surse de energie conduc la o variatie 
semnificativa a costurilor  operationale ale operatorului, care nu sunt luate in calcul de 
conditiile de modificare/ajustare precizate in articolele 26 si 28.1 de mai jos, operatorul si 
Autoritatea deleganta vor colabora in scopul de a evalua si de a  conveni asupra unui 
amendament la modificarea/ajustarea preturilor si tarifelor. 
6. Modificarea si ajustarea preturilor si tarifelor se va face in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. 
 
Art. 26 – Revizuirea la cinci ani 
1.La fiecare 5 (cinci) ani, la datele prevazute in articolul 45 al Dispozitiilor Generale ale 
Contractului de delegare, Partile vor colabora in vederea negocierii, daca este necesar, a 
structurii preturilor si tarifelor, a nivelurilor preturilor si tarifelor sau a conditiilor de 
modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor, fara a aduce atingere aplicarii, atunci 
cand este cazul, a articolului 61 din Dispozitii Generale ale Contractului de delegare. 
2. In cazul unui acord asupra modificarilor potentiale ale sistemului de preturi si tarife ce 
rezulta din revizuirea la cinci ani, modificarile fac obiectul unui act aditional la 
Dispozitiile Speciale. In lipsa acordului, preturile si tarifele, precum si regulile referitoare 
la preturi si tarife vor continua sa se aplice. 
 
Art. 49 – Dispoziţii speciale 
1.  Modificările/ajustările de preţuri şi tarife se aplică contractelor de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în vigoare de îndată ce aceste 
modificări/ajustări intră în vigoare conform prevederilor art. 24.3 de mai sus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       **     STATUTL ASOCIATIEI ‘AQUA NEAMT” 
 
Art. 5. 
(1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: 
    a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din 
prezentul statut, în numele şi pe seama asociaţilor, care vor avea împreună calitatea de 
delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
…… 
    g) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în 
legătură cu Serviciul: 
    1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele 
necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de 
credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească 
limitele de suportabilitate ale populaţiei; 
    2. aplicarea principiului solidarităţii; 
    3. implementarea şi aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plăteşte"; 
 
    4. creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului; 
    5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi 
comercială eficientă a acestuia; 
….. 
    (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul statut asociaţii mandatează 
Asociaţia, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, să exercite în numele şi pe seama lor următoarele drepturi şi obligaţii legate de 
Serviciu: 
…. 
    i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în 
contractul de delegare; 
    j) aprobarea, de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a 
modulului de formare şi a stabilirii preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea 
preţurilor şi tarifelor propuse de operator; 
 
Art. 16 
    (3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului 
acordat de asociaţi, conform art. 5, alin. (2), sunt: 
    c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute 
în contractul de delegare; 
    d) aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator 
de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic; 
 
Art. 17.  
(1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociaţiei hotărăşte asupra aspectelor 
legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al asociaţilor, în special: 
.................. 
   c) politica tarifară; 
   d ) contractul de delegare. 
 (2) În legătură cu acestea, asociaţii convin: 
  c) Politica tarifară 
  
   1. Fiecare autoritate deliberativă a asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de 
operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competenţa acesteia, conform politicii 
tarifare stabilite de Asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor 
fi stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în vigoare. 



    2. De îndată ce asociaţii vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul 
contractului de delegare, Asociaţia va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi 
modificarea acestui tarif unic, în numele şi pe seama acestora. 
    d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 
    1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociaţie, în numele şi pe 
seama asociaţilor care vor avea împreună calitatea de delegatar, şi, pe de altă parte, de 
operator. 
……….. 
….4. Asociaţia, în temeiul mandatului conferit de asociaţi prin prezentul statut, va 
exercita în numele şi pe seama acestora drepturile şi obligaţiile contractuale care le revin 
în calitate de delegatar. 
 
ART. 20 
  (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a) - h) şi  j) - l) si art. 16 alin. (3 ) lit a). c), d) 
si f) se iau în prezenţa a doua  treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea 
voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, 
adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 
zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare 
adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi, iar 
hotararile se iau cu majoritatea voturilor asociatilor prezenti. 
 
 
ART. 21 
    (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. 
(2) lit. i) - j) şi art. 16, alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanţii 
asociaţilor in adunarea generala asociatilor decât în baza unui mandat special, acordat 

expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui 
reprezentant este. 
 
 


