ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAl

HOTĂRÂREA
Nr.179 din data de 24.11.2022
privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor serviciilor de apă şi de canalizare (Strategia de tarifare)
conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
şi de apă uzată din Judeţul Maramures" şi mandatarea reprezentantului UAT Tautii Magheraus, în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară ADI Maramures, să aprobe Planul anual de evoluţie a
tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin hotarare ADI
nr.15/29.10.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Local al Orasului Tautii Magheraus, intrunit de îndată in sedinta extraordinara în data de 24.11.2022,
Avand in vedere:
- Referat de aprobare al primarului,
- Raport de specialitate nr. 14851 din 23.11.2022 al Serviciului Financiar-Contabil,
- Adresa VITAL SA nr.5250/21.11,2022, inregistrata la Primaria Tautii Magheraus.
- Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor – Axa Prioritara 3. Dezvoltarea
infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor; Obiectivul specific: 3.2
„Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a
alimentarii cu apa potabila a populatiei.
-

Indicatorii tehnico-economici a proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată în județul Maramureș” transmisa de VITAL SA in format electronic;
Aviz favorabil al Comitetului tehnico-economic (CTE) din cadrul Operatorului Regional VITAL SA
nr. 1/21.11.2022 privind Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferent proiectului
„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”
- Planul anual de evoluţie a tarifelor întocmit conform rezultatelor Analizei Cost -Beneficiu din cadrul
Studiului de Fezabilitate aferent proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi
de apă uzată din Judeţul Maramures";
În conformitate cu prevederile:
- art.8 alin .(1), (3) lit.a) , c), d2) , art.9 alin .(1), lit .a) şi art .1 O alin .(5) din Legea serviciilor comunitar e de
utilităţi publice nr.51/2006 republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
- art.12 alin.(1) , lit.l) şi art.35 alin.(2) şi (3) din Legea privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 241/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost -beneficiu pentru investiţiile
în infrastructura de apă , cu modificările şi completările ulterioare;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin
hotarare ADI nr.15/29.10.2008cu modificările şi completările ulterioare;
- Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "ADI Maramures" , cu modificările şi completările
ulterioare;

- art.129 alin.(2) lit.b) şi lit.d), alin.7 lit.n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completăril e ulterioare; În temeiul prevederilor art.139 alin (3) lit. d şi art.196
alin (1) lit a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor serviciil or de alimentar e cu apă şi de canalizare
(Strategia de tarifare) , conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu aferente proiectului "Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din Judeţul Maramures", potrivit anexei
nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se acordă mandat special reprezentantului UAT Tautii Magheraus în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară ADI Maramures să aprobe în numele şi pe seama UAT Tautii
Magheraus.
2.1. Planul anual de evoluţie a tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (Strategia
de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi de apă uzată din Judeţul Maramures", prevăzut la art .1.
2.2. Completarea, prin Act adiţional , a articolului 36- Preţurile, Tarifele şi alte surse de venit , din
partea "Dispoziţii generale" din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
şi canalizare aprobat prin hotarare ADI nr.15/29.10.2008 cu modificările şi completările ulterioare , în
sensul includerii Planului anual de evoluţie a tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare
(Strategia de tarifare) , conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu aferente proiectului "Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din Judeţul Maramures" .
Art.3 Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară ADI MARAMURES să semneze ,
prin reprezentantul său legal-Preşedinte, în numele şi pe seama UAT Tautii Magheraus, Actul adiţional la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin
hotarare ADI nr.15/29.10.2008, cu modificările şi completările ulterioare, ce se va încheia cu Operatorul
Regional VITAL S.A.

-

Art.4 Secretarul General al Primariei Tautii Magheraus va asigura comunicarea prezentei hotărâri:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Maramures,
Primarului Orasului Tautii-Magherauş,
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară ADI MARAMURES şi VITAL S.A, în vederea aducerii la
îndeplinire.
Serviciului Financiar-Contabil;
Se va aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul primăriei.

Președinte de ședință,
Mărieș Bogdan - Ioan

Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu 13 voturi pentru,
Dl. Ardelean Anton nu a votat.
Nr.179 din 24.11.2022
5ex.CL/BCI

Anexa nr 1 la HCL nr.179/24.11.2022

Planul de tarife in termeni reali in scenariul “Cu proiect”

Aria COR

u.m.

Strategia de tarifare – scenariul “cu proiect”
1 Februarie
2022 termeni
2023**
2024
2025
2026
2027
2030
2040
nominali*
tarife existente Tarife propuse in termeni reali - consumatori casnici / non-casnici
0.939
1.044
1.127
1.217
1.343
1.369
1.449
1.758

2050

Apa
Canalizare epurare

Euro/m3
Euro/m3

0.745

0.811

0.909

0.990

1.083

1.108

1.176

1.435

1.786

Apa
Canalizare epurare

Lei/m3

4.64

5.16

5.57

6.01

6.63

6.76

7.16

8.68

10.75

Lei/m3

3.68

4.01

4.49

4.89

5.35

5.48

5.81

7.09

8.82

%

-

%

-

Apa
Canalizare epurare

2.177

Cresteri tarifare propuse, in termeni reali - consumatori casnici / non-casnici
11.10%
8.00%
8.00%
10.30%
2.00%
1.90%
2.00%
1.58%
8.90%

12.00%

9.00%

9.40%

2.30%

2.00%

2.10%

1.38%

Sursa: model ACB
*Tarifele de la anul 2022 reprezinta tarifele curente aprobate de ANRSC (cu aplicabilitate din 01 februarie2022) exprimate
in termeni nominali - includ inflatia iulie 2018 - decembrie 2021
**cresterile tarifare reale de la anul 2023 se aplica la tarifele existente in termeni nominali din februarie 2022
Aplicarea majorarilor de tarife a fost preconizata sa intre in vigoare la data de 1 ianuarie a fiecarui an calendaristic – data la
care tarifele vor fi ajustate si in termeni reali si cu inflatia cumulata pe ultimul an, conform formulei din Contractul de
Delegare.
De mentionat ca aplicarea majorarilor de tarif prognozate a fost preconizata sa intre in vigoare la data de 1 ianuarie a
fiecarui an calendaristic – data la care tarifele vor fi ajustate atat in termeni reali cat si cu inflatia cumuata pe ultimul an.

