
ROMÂNIA PROIECT Avizat 
JUDEŢUL ARAD  S E C R E T A R  
MUNICIPIUL ARAD  Lilioara Stepanescu 
CONSILIUL LOCAL   

 
H O T Ă R Â R E A  nr.___ 
din _______________2010 

privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă 
potabilă şi de canalizare-epurare, operator   SC Compania de Apă Arad SA 

 
 
 
    Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 Având în vedere: 

- iniţiativa Primarului municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu 
nr.20023/09.04.2010; 

- raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad,  înregistrat cu 
nr.20024/T3/09.04.2010; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
 -prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi 

de canalizare nr. 648/2009 aprobat prin HCLM nr. 408/18.12.2009; 
 -adresa nr. 4557/07.04.2010 emisă de SC Compania de Apă Arad  înregistrată la Primăria 

Municipiului Arad sub nr. 19399/07.04.2010 ; 
-avizul  nr.34166421/01.04.2010 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
 În temeiul art. 45 din   Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E   
 
 

  Art.1 - Se aprobă  preţul la apă potabilă de 2,81 lei/mc cu TVA inclus pentru populaţie şi 
preţul de 2,36 lei/mc fără TVA  pentru restul utilizatorilor . 
 
 Art.2 - Se aprobă tariful de canalizare – epurare mecanico-biologică de 2,88 lei/mc cu 
TVA inclus pentru populaţie şi tariful de 2,42 lei/mc fără TVA   pentru restul utilizatorilor. 
 
 Art.3 -  Se aprobă  preţul la apă industrială pentru SC Termoelectrica SA Arad de 2,05 
lei/mc fără TVA . 
 
  Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi   prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală. 
 
 
       
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  SECRETAR 
         
        
 
 
 
 Serviciul Edilitar 
 Red/Dact Portaru  Elena /Portaru Elena                                                                                                              Cod:PMA-S1-01 
                                                        

 



 
 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI ARAD 
Nr. 20023 din 09.04.2010 

 
 Primarul Municipiului Arad, 
 

 Având în vedere : 
 -prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Legii nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, modificate şi completate prin 
Ordonanţa de Urgenţă nr.13/2008; 

 -prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr. 648/2009 aprobat prin HCLM nr. 408/18.12.2009; 

 -adresa nr. 4557/07.04.2010 emisă de SC Compania de Apă Arad  înregistrată la Primăria 
Municipiului Arad sub nr. 19399/07.04.2010 ; 

-avizul  nr.34166421/01.04.2010 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
 În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată şi ale art. 37 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui 
proiect de hotărâre cu următorul obiect: „aprobarea  ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice 
de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, operator   SC Compania de Apă Arad SA  ” , 
în susţinerea căruia formulez următoarea: 
 
 

                                       EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 După obţinerea avizului de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice  SC Compania de Apă Arad a solicitat ajustarea preţurilor / tarifelor 
la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare. 
 Preţul la apă potabilă, apă industrială şi tarifele pentru activitatea de canalizare – epurare 
mecanico-biologică, unde SC Compania de Apă Arad SA este operator s-a ajustat cu  indicele 
preţurilor de consum de 102,20% aferent perioadei 01 decembrie 2009-28 februarie 2010.  
 Aceste ajustări ale preţului sunt prevăzute în Secţiunea 5.10 Angajamente Financiare litera 
b. din Amendamentul nr. 3 la Contractul de Împrumut nr.894/2001 şi în Contractul de Delegare a 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.648/2009. 
 În Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare 
nr.648/2009 este prevăzută strategia de tarifare a Operatorului  care presupune ajustări ale  
preţurilor şi tarifelor de patru ori pe an: la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie cu indicele 
general al preţurilor de consum, cât şi majorări în termeni reali.  
 Conform art. 35 din Legea nr.241/20 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
preţurile respectiv tarifele se aprobă de către autoritatea publică locală. 
 Faţă de cele de mai sus, 

 
PROPUN 

 
 Aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi 
de canalizare-epurare, operator   SC Compania de Apă Arad SA.   
 
  

PRIMAR 
Gheorghe Falcă 

Serviciul Edilitar 
Red/Dact Portaru  Elena /Portaru Elena                                                                                                               



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Serviciul Edilitar 
Nr. 20024/T3/09.04.2010 
 
 

            RAPORT 
                                           al compartimentului de specialitate 
 
 

Referitor la :  expunerea de motive înregistrată cu nr. 20023 din 09.04.2010 a d-lui  
Gheorghe Falcă,  primarul municipiului Arad; 

 
        Obiect: propunerea  privind aprobarea ajustării preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de 
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, operator   SC Compania de Apă Arad SA 
 
 Strategia de stabilire a tarifelor începând cu data intrării în vigoare a  contractului de 
delegare  încorporează  şi prevederile Hotărârii de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 Pentru a se asigura o dezvoltare durabilă a Operatorului, realizarea de investiţii pentru  
îndeplinirea  cerinţele Directivelor Europene şi accesarea fondurilor de coeziune în primii cinci ani 
după ce a fost semnat  contractul de delegare , preţurile şi tarifele pentru serviciile de alimentare cu 
apă şi canalizare nu vor fi mai mici decât cele prezentate în cadrul contractului de delegare a 
gestiunii .   
 La solicitarea SC Compania de Apă Arad autoritatea publică locală va aproba majorările 
de preţ începând cu 1 ianuarie a fiecărui an, ţinând cont de nivelul preţurilor/tarifelor aprobate  prin 
HCLM nr. 409/18.12.2009 privind  aprobarea  planului  anual de evoluţie a tarifelor  pe 5 ani, ca 
parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii  serviciului  de alimentare cu apă şi canalizare 
din Judeţul Arad. 
 Tarifele aprobate prin planul  anual de evoluţie a tarifelor  pe 5 ani ( 2009-2014 ) 
reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare luând în considerare evoluţia viitoare a costurilor 
de operare, influenţele din contractele de împrumut existente şi impactul proiectului de investiţii 
finanţat din fonduri de coeziune. Aceste tarife pot suferi ajustări şi modificări în funcţie de 
următoarele elemente:  
- Condiţionalităţile incluse în Contractul de Finanţare pentru obţinerea finanţării din fonduri de 

coeziune sau de la bugetul de stat 
- Condiţionalităţile incluse în Contractul de Împrumut pentru cofinanţarea proiectului finanţat 

din fonduri de coeziune 
- Rezultantele proiecţiilor financiare din planul de afaceri realizat de societate împreună cu 

echipa de consultanţă OPIP 
- Impactul strategiilor viitoare  de investiţii în conformitate cu Master – Planul. 

 Strategia de tarifare a Operatorului  presupune ajustări ale  preţurilor şi tarifelor de patru 
ori pe an: la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie cu indicele general al preţurilor de 
consum, cât şi majorări în termeni reali.  

 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice a 
avizat prin avizul nr. 34166421/01.04.2010 tarifele la apă potabilă, canalizare-epurare şi apă 
industrială.   
 Preţul la apă potabilă, apă industrială şi tarifele pentru activitatea de canalizare, unde SC 
Compania de Apă Arad SA este operator s-a ajustat cu  indicele preţurilor de consum de 102,20% 
aferent perioadei 01 decembrie 2009-28 februarie 2010.  
 Aceste ajustări ale preţului sunt prevăzute în Secţiunea 5.10 Angajamente Financiare litera 
b. din Amendamentul nr. 3 la Contractul de Împrumut nr.894/2001 şi în Contractul de Delegare a 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.648/2009. 
 Preţurile la apă potabilă şi tarifele de canalizare-epurare pentru populaţie conţin TVA. 



 Preţurile la apă potabilă şi tarifele de canalizare-epurare pentru restul utilizatorilor nu 
conţin  TVA. 
 Preţurile /tarifele în vigoare şi cele propuse după ajustare sunt redate în tabelul de mai jos: 
 

Preţ /Tarif in vigoare  ( 
lei/mc)  

Preţ/Tarif  propus  ( lei/mc)  Nr. 
crt . 

Specificare 

Populaţie 
cu TVA 

Alţi utilizatori  
fără TVA 

Populaţie 
cu TVA 

Alţi utilizatori 
fără TVA  

1 Apă potabilă 2,75 2,31 2,81 2,36 

2 Canalizare-epurare 
mecanico-biologică 

2,82 2,37 2,88 2,42 

3 Apă Industrială pentru 
SC Termoelectrica SA 
Arad  

- 2,01 - 2,05 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, 

 
 

PROPUNEM 
 

 Aprobarea ajustării preţurilor/ tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi 
de canalizare-epurare, operator   SC Compania de Apă Arad SA 
 
 
 
 DIRECTOR  EXECUTIV,                                                              ŞEF SERVICIU, 
                         Răzvan Popa                                                                            Elena Portaru  


