
       PROIECT 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR. ______  
din  27 septembrie 2012 

privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de S.C. COMPANIA 
AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.16.540/20.09.2012 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de S.C. 
Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş în satul Fînaţe, comuna Band şi Avizul nr. 2380685/11.07.2012 a 
Autorităţii Naţionalei de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind ajustarea 
preturilor la serviciile publice de alimentare cu apă, a tarifelor de canalizare - epurare ape uzate 
menajere şi a tarifelor la canalizare ape pluviale, pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mures, 
judeţul Mureş,  

Văzând Avizul comisiilor de specialitate,  
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.81/22 iunie 2012,  
În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii comerciale COMPANIA AQUASERV 

S.A. Tîrgu Mureş, art. 15, alin (4), lit. “l”,  
Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest 

Mureş",  
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. “d” şi ale art. 97, alin.1 din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art. 1. Se aprobă următoarele preţuri şi tarife pentru serviciul de alimentare cu apă prestate de S.C. 
Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş: 

Denumirea serviciului public 

Preţ / Tarif aprobat 
- lei / mc - 

Cu T.V.A., pentru populaţie 
Fără T.V.A., pentru ceilalţi 

utilizatori 

Apă potabilă pentru sat Fînaţe, 

comuna Band 
3,45 2,78 

Art. 2. Preţul pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă aprobat conform art. 1 se aplică 
începând cu data de 01 septembrie 2012. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică societăţii comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş şi 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 

PREŞEDINTE 

          Ciprian Dobre                                              Avizat pentru legalitate,  
                                                                                                 SECRETAR 
                                                                                          Cosma Aurelian Paul  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ              
CONSILIUL JUDEŢEAN           
Direcţia Dezvoltare Regională,             

Implementare Proiecte                       
Nr.16.540/20.09.2012 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de S.C. COMPANIA 
AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş 

 

 

 
Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea nr.81 din 22 iunie 2011 preţurile şi 

tarifele practicate de SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş pentru serviciile publice de alimentare 
cu apă, pentru satul Fînaţe, comuna Band. 

Strategia de tarifare, componentă a Politicii tarifare (varianta ianuarie 2011) şi anexă a 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, 
prevede modificări/ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 ianuarie şi 1 iulie, atât cu inflaţia 
cumulată la ultima ajustare, cât şi în termeni reali, necesare pentru a asigura realizarea de investiţii 
şi pentru a îndeplini cerinţele Directivelor Europene şi condiţionalităţile din Contractul de finanţare 
pentru proiectul judeţean „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Mureş”. 
   De asemenea, conform prevederilor art.17, pct.(3), lit.d din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ al cărui membru este şi Consiliul Judeţean Mureş, ”Fiecare 
autoritate deliberativă a asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru 
furnizarea Serviciului aflat în competenţa acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociaţie şi 
după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate şi modificate conform 
legislaţiei în vigoare.” 

 
Având in vedere,  
 

prevederile art. 43 al.( 5) din L. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
„Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc, 
se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare 
competentă. Hotărârile autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, 
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în 
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, vor ţine seama, după caz, de avizele 
de specialitate ale autorităţilor de reglementare competente.” 

 
şi ţinând cont de faptul că infrastructura de distribuire a apei din satul Fînaţe - com. Band 

este în patrimoniul judeţului Mureş, competenţa  de aprobare a preţului pentru serviciul public de 
alimentare cu apă potabilă revine Consiliului Judeţean Mureş. 

 
În conformitate cu cele de mai sus, SC Compania Aquaserv SA propune 

modificarea/ajustarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă, după cum urmează: 

 Cu indicele de descreştere în termeni reali prevăzut pentru anul 2012 pentru serviciile de 
apă potabilă; 

 Cu indicele de creştere a preţurilor de consum (inflaţia), astfel încât să se ajungă la un tarif 
unic în toate localităţile din aria de operare a SC Compania Aquaserv SA. 

 
 
 



Noul tarif este calculat în tabelul următor: 
 

Denumirea serviciului 
public/ localitate 

Preţuri/tarife anterioare  
aprobate prin HCJ 

81/22.06.2011 

Indice total 
de 

descreştere 

Preturi /tarife propuse 

Cu  TVA  Fără  TVA  Cu  TVA  Fără  TVA 

1 2 3 4 

Apă potabilă pentru sat 
Fînaţe, com. Band 

4,04 3,26 85,16% 3,45 2,78 

 
Noile preţuri/tarife au fost aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, fiind emis Avizul nr.2380685/11.07.2012, Aviz ataşat 
prezentei şi se propune intrarea în vigoare începând cu data de 01 septembrie 2012. 
 

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre aprobare proiectul de Hotărâre ataşat, 
privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de S.C. Compania Aquaserv 
S.A. Tîrgu Mureş. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Ciprian Dobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 
Verificat: Şef serviciu, Călin Suciu 
Verificat: Director, Valer Băţaga 

 



 
 



 
 



 
 


