
ROMÂNIA                                                                                                            PROIECT 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDEȘTI 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ___1__/ __5.01.2022__ 

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în 
perioada 2022-2025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Bistriţa-Năsăud” 
 

Consiliul Local al comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud întrunit în şedinţă 
______, în data de ______, în prezenţa a ______ consilieri din cei 11 consilieri locali; 
  Având în vedere: 
           Referatul de aprobare  nr. 37/05.01.2022 al primarului comunei Budești; 
           Raportul nr. 38/05.01.2022 întocmit de compartimentul de resort; 
           Adresa nr. 1091 din 09.11.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la 
Primăria comunei Budești sub nr. 3996/09.11.2021 
           Adresa nr. 1404 din 20.12.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru  
Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la 
Primăria comunei Budești sub nr. 4577/20.12.2021; 
           Adresa nr. 14 din 04.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la 
Primăria comunei Budești sub nr. 26/04.01.2022; 

           Avizul ______ nr. _____ din ________ al Comisiei pentru programe de dezvoltare 

economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură,  administrarea domeniului 

public şi privat al comunei; 
           Avizul ______ nr. _____ din ______ al Comisiei juridice şi de disciplină, 
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 
           Avizul ______ nr. _____ din _______ al Comisiei pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, tineret şi 
sport; 
           Hotărârea Consiliului local Budești nr. 4 din 30.01.2020 privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin 
POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 
2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Budești să voteze și 
să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea 
Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 
2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor / strategia tarifara și să semneze actul 
adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în  Contractul de Delegare 
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-
Năsăud nr. 3/17.09.2008; 
           Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apǎ şi apǎ 
uzatǎ, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 
           Contractul de finanțare nr. 314 din 24.03.2020 pentru „Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”, încheiat 
între Ministerul Fondurilor Europene și S.C. Aquabis S.A. Bistrița; 

Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  
administraţia publică, republicată; 
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Prevederile art.8 alin.(1), alin.(3) lit.a), lit.c), lit.k) și art.9 alin.(1) lit.a) și b) și art.10  
alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           Prevederile art.12 alin.(1) lit.a), lit.c), lit.i), lit.l), art.15 alin.(1) lit.f) şi ale art.35  
alin.(2)-(4) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,  
cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și  
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile art.18 alin.(3) lit.c), d) și art.23 alin.(1) din Statutul Asociației de  
Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în 
județul Bistrița-Năsăud; 

Hotărârea nr.2/2014 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare  
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-
Năsăud privind aprobarea Master Planului Județean și a Listei de Investiții Prioritare; 

Hotărârea nr.3/2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare  
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-
Năsăud privind aprobarea formei revizuite a Master Planului Județului Bistrița-Năsăud 
2014-2020, varianta februarie 2015, Partea scrisă; 

Hotărârea nr.1/2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare  
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-
Năsăud privind avizul consultativ al Studiului de fezabilitate pentru proiectul major finanțat 
prin POIM 2014/2020; 

Hotărârea nr.1/2020 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  
pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (Studiului de Fezabilitate inclusiv indicatorii 
tehnico-economici) pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin POIM 2014-2020;         

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) – d), alin. (4), lit. d) - e), alin. 
(7), lit. n), art. 132, art. 139, alin. (1) și alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; , cu modificările și completările ulterioare, 

 
 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. (1) Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în 
perioada 2022-2025 (Strategia tarifară), ca parte a Studiului de fezabilitate al proiectului 
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-
Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre și includerea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în 
perioada 2022-2025 (Strategia tarifară) în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/2008.  
 (2) În anul 2022, Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 
2022-2025 (Strategia tarifară) prevăzut la alin.(1) se va aplica după trecerea unui termen 
de 15 zile de la data comunicării către Societatea „AQUABIS” S.A. Bistrița, a Deciziei 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de 
canalizare pentru întreaga arie de operare. 

(3) Începând cu anul 2023, majorările tarifelor atât cu inflația din ultimul an, cât și în 
termeni reali, aferente fiecărui an se aplică de la 1 ianuarie. 
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Art.2. Se acordă mandat special domnului Codrea Vasile primarul comunei Budești, 
în calitate de reprezentant al comunei Budești, să voteze, în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, pentru aprobarea Planului anual de evoluție a 
tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și pentru 
modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud nr.3/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.3. Începând cu data prevăzută în art.1 alin.(2) se abrogă prevederile art. 3 din 
HCL nr. 4 din 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual 
de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a 
reprezentantului Consiliul local...să voteze și să semneze în Adunarea Generală a 
Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă 
și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin 
Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de 
evoluție a tarifelor / strategia tarifara și să semneze actul adițional pentru includerea 
Planului anual de evoluție a tarifelor în  Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008. 
        Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Budeşti. 
         Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediu și 
publicare pe pagina de internet. 
         Art. 6.  Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești în 
şedinţa ______, cu respectarea art. 139 alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de ___ voturi „pentru”, ___ 
voturi „împotrivă” şi ___ voturi „abţineri” din ___consilieri prezenţi.  
        Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei Budești  
cu: 
         Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
         Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și  
         de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud; 
         Primarul comunei Budești; 
         Compartimentul financiar contabil, administrativ; 
         Compartimentul informare, relații cu publicul, resurse umane, monitorizarea  
         procedurilor administrative. 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE:                         AVIZ DE LEGALITATE  
  PRIMAR,                                                      SECRETAR GENERAL, 
               Vasile CODREA                                                         Ioan HEDEȘ  
 
                                                                                                   
                                                                 VIZAT CONTROL FINANCIAR-PREVENTIV 
                                                                                            CONSILIER SUPERIOR 
                                                                                                     Maria BUZAN 
 
 
                                                                                                          VIZAT 
                                                                                             CONSILIER ASISTENT 
                                                                                           Andreea-Nastasia RUSU 
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                                                                     Anexa la HCL nr.___ din _____________ 

 
 

PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR  
(STRATEGIA DE TARIFARE) 

 
 
Stategia de tarifare inclusă în prezentul document a fost fundamentata in conformitate cu 
metodologia de fundamentare Analiza cost-beneficiu, pentru investitiile in infrastructura de 
apa, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 677/2017, aprobată de Autoritatea de 
Management – POIM (Ministerul Fondurilor Europene) si este prezentata in tabelul 
urmator: 
 

 

STRATEGIA DE 

TARIFARE          

(in procente) 

 

Tarif initial 

la data de 

1 iulie 2021 

Ajustari in termeni reali* 

2022 2023 2024 2025 

RON/m3 % % % % 

 

Pret apa 

 

4,48 29,00% 3,00% 15,00% 1,20% 

 

Tarif canalizare 

 

3,43 39,00% 5,00% 20,00% 1,10% 

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa 
pe valoare adăugată. 
 
Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la 1 ianuarie atat cu 
inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni reali. 
 
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; 
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 luna iunie 2021; 
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; 
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Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de Institutul National 
de Statistica. 
 
Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare, luand in 
considerare evolutia ulterioara a costurilor de operare. Aceste tarife pot suferi ajustari sau 
modificari in functie de urmatoarele elemente: 

 conditionalitatile incluse in contractele de finantare pentru obtinerea finantarii din 
fonduri europene sau de la bugetul de stat; 

 conditionalitatile incluse in contractul de imprumut pentru co-finantarea proiectului 
finantat din POIM; 

 rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri; 

 impactul strategiilor viitoare de investitii, in conformitate cu Master Planul. 
 
În cazul preluării de noi localităţi în aria de operare a societatii, de la data preluării, se va 
aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare, in vigoare la acea data. 
 
După anul 2025, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare cu ajustari in termeni reali, 
se va aplica anual ajustarea cu inflaţia conform formulei de mai sus. 
 
 
 
 
                                                                                      
 

 
 
 
 

 
  

 


