
  

                       ROMÂNIA                                                             PROIECT                                                        
                     JUDEŢUL MUREŞ 

                  CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
      HOTĂRÂREA NR. ______  

   din  20 decembrie 2012 
privind  aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010 

 
 

 Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.22718/13.12.2012 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662 / 05.03.2010" , precum şi avizul comisiilor 

de specialitate,  
Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ înregistrată la 

Consiliul Judeţean Mureş cu nr.21298/23.11.2012,  

Având în vedere prevederile: 
- art. 5, alin. (1), litera „g", pct.1),  alin.(2), lit. „i” şi „j”, art.16, alin.(3), literele „c” şi „d” 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 art.61 Dispoziţii generale din Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662 / 05.03.2010 , 
Având în vedere prevederile Contractului de Finanţare nr.121172/08.04.2011, COD CCI – 2009 

RO 161 PR 019, aferent proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Mureş”,  
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 modificarea Politicii tarifare, anexă la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662 din 05.03.2010, conform Anexei 
1 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. Se aprobă Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA 
INVEST MUREŞ şi S.C. Compania Aquaserv S.A., conform Anexei  2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 4. Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 
MUREŞ, domnul Ciprian Dobre, să semneze în numele şi pe seama judeţului Mureş, Actul adiţional la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi S.C.Compania Aquaserv S.A, conform 
dispoziţiilor articolului 2. 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului 

Judeţean Mureş, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi Directorul General al 
societăţii comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi societăţii comerciale Compania Aquaserv S.A. 
Tîrgu Mureş. 
 

               PREŞEDINTE                                                        Avizat pentru legalitate 
                                                                                                SECRETAR 
      Ciprian Dobre                Aurelian Paul Cosma  
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  ROMÂNIA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010 
 

 
În data de 8 aprilie 2011 a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul “Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş”, între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi 
SC Compania Aquaserv SA. 

Pentru asigurarea sumelor necesare co-finanţării proiectului, SC Compania Aquaserv SA a 
încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Contractul de credit.  

Secţiunea 5.12 „Ajustarea tarifelor” din contractul de credit menţionat, stabileşte mecanismul de 

modificare/ajustare a tarifelor. 
Conform analizei financiare întocmite de consultanţii BERD, a rezultat faptul că în perioada 

2015-2016 este necesară o creştere a tarifelor în termeni reali care să asigure resursele financiare 

rambursării împrumutului, prezentate comparativ în tabelul de mai jos:  
 

Anul 

Creşteri de tarife în termeni reali 

conform Contractului de delegare 

Creşteri de tarife în termeni reali 

conform Contractului BERD 

Apă potabilă Canalizare - 
epurare 

Apă potabilă Canalizare - 
epurare 

2013 3,00% 13,40% 3,00% 13,40% 

2014 2,00% 10,00% 2,00% 10,00% 

2015 - 5,70% 5,00% 10,00% 

2016 - - 10,00% 10,00% 

   

Motivele care au determinat creşterea suplimentară în termeni reali atât la apă cât şi la canalizare – 
epurare, sunt următoarele: 

- consumul de apă/locuitor este mai mic decât cel estimat în anul 2010 la depunerea 

proiectului spre finanţare; 
- rata de conexiune este mai scăzută decât cea estimată; 
- costul de operare a înregistrat o creştere mai mare decât cel prevăzut (costurile apei brute, 

costurile cu electricitatea, costurile cu personalul, etc). 
-  
În conformitate cu prevederile legale şi contractuale, Strategia tarifară prevăzută în Contractul 

de credit a fost avizată atât de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice (ANRSC) cât şi de Ministerul Mediului şi Pădurilor, conform adreselor 
nr.2380796/23.07.2012, respectiv nr.123489/CG/06.08.2012. 

 
Revizuirea Strategiei tarifare este stipulată atât în Contractul de finanţare, Anexa 1.4 Planul de 

creştere al tarifelor, cât şi în Contractul de delegare, Articolul 36 – Preţurile, Tarifele şi alte surse de 

venit. 
 



  

 

 

 

 

 

 

Ataşăm prezentei: 
- proiectul Actului adiţional (în conformitate cu Strategia tarifară din Contractul de credit) 

- Politica tarifară varianta August 2012 (în conformitate cu Strategia tarifară din Contractul de 
credit) 

- copie după Avizul ANRSC nr.2380796/23.07.2012 

- copie după Avizul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.123489/CG/06.08.2012. 
 
Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.22/202.662/05.03.2010. 

 

       
PREŞEDINTE,        DIRECTOR, 

               Ciprian Dobre       Valer Băţaga 
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