
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 59  
din 28 mai 2015 

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA,  

 începând cu data de 1 iulie 2015 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând Expunerea de motive nr.9.863/21.05.2015 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte ,  
Văzând adresa S.C. Compania Aquaserv S.A. nr. 206433/30.04.2015,  
Văzând avizul A.N.R.S.C. nr.309830/30.04.2015, 
Având în vedere prevederile: 
- art. 5, alin. (1), litera „g", pct.1),  alin.(2), lit. „i” şi „j”, art.16, alin.(3), litera „c”  şi 
art.17, alin (1), litera „c”şi „d”, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUA INVEST MUREŞ, 
- art.12, alin.(1), litera "i" din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă 
şi canalizare, 
- art.91, alin.(1), litera "d" şi alin.(5), litera "a", pct.13 din Legea nr.215/2001,  
Având în vedere prevederile Contractului de Finanţare nr.121172/08.04.2011, COD CCI – 
2009 RO 161 PR 019 şi a Contractului de Credit încheiat între S.C.Compania Aquaserv 
S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, aferent proiectului 
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”,  
Văzând Avizul comisiilor de specialitate,  
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA începând cu data 
de 1 iulie 2015, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, reprezentantul judeţului Mureş pentru a 
vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA 
INVEST MUREŞ, în sensul art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele 
Consiliului Judeţean Mureş, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 
MUREŞ şi Directorul General al S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi S.C. Compania 
Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş. 

 
 

PREŞEDINTE          Contrasemnează 
Ciprian Dobre                           SECRETAR 
                  Paul Cosma 
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Nr. 9.863/21.05.2015 

Dosar VI D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, 

începând cu data de 1 iulie 2015 

 

 

Conform prevederilor Politicii tarifare, anexă a Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, 

pentru crearea condiţiilor financiare necesare implementării investiţiilor prin POS 

Mediu, în fiecare localitate se vor efectua modificări de preţuri şi tarife în termeni 

reali la data de 1 iulie a fiecărui an, respectiv vor fi efectuate ajustări pentru 

reflectarea inflaţiei.  

Modificările de preţuri şi tarife în termeni reali rezultă din Analiza Cost Beneficiu, 

componentă a documentaţiei pentru obţinerea finanţării din Fonduri de Coeziune, din 

Analiza Financiara efectuată de consultanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (BERD) – instituţie cofinanţatoare a programului POS Mediu.  

Aceste modificări vor fi supuse avizării Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Servicii Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) de către Operator, acesta urmând a 

le pune în aplicare în baza avizului acordat şi a legislației în vigoare aplicabile. 

Anexa 4 - Strategia tarifară, anexă la Contractul de finanţare aferent proiectului 

“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş“, 

prevede următoarele creşteri de tarife în termeni reali: 

 

  

 

 

 

Conform celor de mai sus, SC Compania Aquaserv SA a întreprins demersurile pentru 

ajustarea/modificarea preţurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi 

canalizare/epurare prestate pe aria sa de operare, şi a obţinut avizul ANRSC 

nr.309830/30.04.2015 pentru noile tarife. 

 

Modificările propuse a fi aplicate cu data de 1 iulie 2015 sunt următoarele: 

- creştere în termeni reali de 5% la apă potabilă şi de 10% la canalizare – epurare 

 

Anul 
Creşteri de tarife în termeni reali  

Apă potabilă Canalizare - epurare 

2013 3,00% 13,40% 

2014 2,00% 10,00% 

2015 5,00% 10,00% 

2016 10,00% 10,00% 
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- ajustarea cu indicele preţurilor de consum de 1,0235 la nivelul lunii februarie 2015. 

 

Preţurile rezultate sunt prezentate în tabelul de mai jos:  

Denumire serviciu public 
Preţ/tarif 

1 iulie 2014 

Preţ/tarif 

1 iulie 2015 

 
Populaţie 

lei/mc 

- cu TVA - 

Restul 

utilizatorilor 

lei/mc  

- fără TVA - 

Populaţie 

lei/mc 

- cu TVA 

- 

Restul 

utilizatorilor 

lei/mc  

- fără TVA - 

APĂ POTABILĂ produsă, 

transportată şi distribuită pentru 

întreaga arie de operare 

3,86 3,11 4,09 3,30 

APĂ POTABILĂ produsă şi 

transportată într-un sistem, 

livrată în vederea redistribuirii 

- 1,98 - 2,10 

CANALIZARE – EPURARE ape 

uzate menajere pentru întreaga 

arie de operare 

3,14 2,53 3,47 2,80 

Transport şi epurare ape uzate 

menajere, preluate din alte 

sisteme din afara ariei de 

operare, de la alţi operatori 

- 1,67 - 1,86 

CANALIZARE APE PLUVIALE 

pentru întreaga arie de operare 
0,98 0,79 0,98 0,79 

 

Ataşăm prezentei: 

- copia Avizului ANRSC nr. 309830/30.04.2015 

- copia adresei SC Compania Aquaserv SA nr.206433/30.04.2015. 

 

Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind  

aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, începând cu data 

de 1 iulie 2015. 

 

              PREŞEDINTE,                                                 DIRECTOR, 

             Ciprian Dobre                                              Valer Băţaga 

 

 

 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin  
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