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HOTĂRÂREA NR.9 

               din 28 ianuarie 2016 

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 ianuarie 2016 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.1275/21.01.2016 a Direcției Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Văzând avizul A.N.R.S.C. nr. nr.332036/29.12.2015, 

Având în vedere prevederile: 

- art.5, alin.(1), litera „g", pct.1),  alin.(2), lit.„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.17, pct.2) și art.36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010, 

- 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 și art. 97, alin. (1) din Legea nr. 

215/2001, privind administrația 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 ianuarie 2016, 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. 1275/ 21. 01.2016 

 

 

 

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 ianuarie 2016 

 

 

Conform prevederilor art.291, alin.(1), lit.a) și alin.(2), lit.g) din Legea 

nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare se 

modifică, urmare modificării cotei taxei pe valoarea adăugată aplicabilă acestora. 

Astfel, începând cu data de 01.01.2016 prețurile și tarifele pentru populație vor 

conține o cotă de TVA de: 

-  9% la apa potabilă, 

- 20% la canalizarea și epurarea apelor uzate.  

Prețurile și tarifele pentru restul utilizatorilor nu conțin TVA, și se mențin la nivelul 

avizat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de 

Utilităţi Publice (ANRSC) prin avizul nr.309830/30.04.2015, aprobate de Consiliul  
Prețurile și tarifele rezultate sunt prezentate în tabelul de mai jos:  

Denumire serviciu public 
Preţ/tarif 

1 iulie 2015 

Preţ/tarif 

1 ianuarie 2016 

 
Populaţie 

lei/mc 

-cu TVA- 

Restul 

utilizatorilor 

lei/mc  

-fără TVA- 

Populaţie 

lei/mc 

-cu TVA- 

Restul 

utilizat. 

lei/mc  

-fără TVA- 

APĂ POTABILĂ produsă, transportată şi 

distribuită pentru întreaga arie de 

operare 

4,09 3,30 3,60 3,30 

APĂ POTABILĂ produsă şi transportată 

în sistem, livrată în vederea 

redistribuirii 

- 2,10 - 2,10 

CANALIZARE – EPURARE ape uzate 

menajere pentru întreaga arie de oper. 
3,47 2,80 3,36 2,80 

Transport şi epurare ape uzate 

menajere, preluate din alte sisteme din 

afara ariei de operare, de la alți 

operatori 

- 1,86 - 1,86 

CANALIZARE APE PLUVIALE pentru 

întreaga arie de operare 
0,98 0,79 0,95 0,79 
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Atașăm prezentei copia Avizului ANRSC nr.332036/29.12.2015. 

Conform art.9 al acestui document, ”Prețurile și tarifele menționate mai sus, urmează 

să fie aprobate de către autoritățile administrației publice locale implicate/asociația 

de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din Legea 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.24/2006, republicată. 

 

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

aprobarea prețurilor 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 ianuarie 2016. 

 

PREŞEDINTE,                                                 DIRECTOR, 

Ciprian Dobre                                              Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin  
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