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România         

Județul Bistrița-Năsăud         

Consiliul Local Budești 

  

 

ANEXA 2 

LA HOTARȂREA CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI NR. 4/30.01.2020 

 

 

În urma elaborării proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului AP 

3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată, ce va fi finanțat prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Analizei Cost-Beneficiu s-a stabilit strategia 

și planul de tarifare care urmărește să asigure sustenabilitatea proiectului. 

 

Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare se completează cu strategia de tarifare și Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și 

canalizare în perioada 2018-2025, după cum urmează: 

 

 

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR  

 

Strategia de 

tarifare  

Tarif 

inițial 

(actual) 

Ajustări în termeni reali* 

RON/m
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

% % % % % % % % 

Tarif apă 3.98 0.00% 0.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 15.00% 1.20% 

Tarif canalizare 2.96 0.00% 0.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 1.10% 

*Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoare 

adăugată (TVA). 

 

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la 1 Iulie atât cu inflația cumulată 

pe ultimul an, cât și în termeni reali. 

 

Tariful va fi calculat conform următoarei formule: 

 

T = Tn x (1+An+1) x (1+ An+2) x … x (1+ An+1)  x In+i 

 

unde: 

T = tariful nou la data “n+i”; 

Tn = tariful inițial, în vigoare în luna martie 2018; 

An+1, An+2, An+i = ajustări în termini reali ale tarifului la datele “n+1”, “n+2”, ..., “n+i” (n = 

martie 2018) 

In+i =  inflația la data “n+i”, care se calculează conform următoarei formule 

 

In+i = CPI * (1+INF) 
M/12

 

IPI 

unde: 

CPI= cel mai recent indice al prețurilor disponibile; 

IPI= indicele prețurilor inițial, valabil în martie 2018; 



2 

 

INF= inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al 

Prețurilor disponibil; 

M= numărul de luni între data celui mai recent indice al prețurilor disponibil și 

data efectivă a noului tarif 

Indicele Prețurilor – Indicele General al Prețurilor publicat lunar de Institutul 

Național de Statistică a României. 

 

  

 


