
  

 
ROMÂNIA  

        JUDEŢUL MUREȘ  Proiect  

 CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ______  

din 25 iulie 2013 
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 2013 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.13.998/18.07.2013 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" ,  

Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ  
nr.195/19.06.2013,  

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”,  

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 
2013, 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 societăţii comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş. 

Art. 4. 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 
            Ciprian Dobre                                          

                                                                                                 SECRETAR 
                                                                                          Cosma Aurelian Paul  
 

 



  

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ              

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ                  
Direcţia Dezvoltare Regională,                      
Implementare Proiecte                         

Nr.13.998/18.07.2013 
 
 

 
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 2013 
 

 
  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 in termeni reali la data de 1 iulie a fiecarui an.  

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 efectuata 

de consultantii Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) – institutie cofinantatoare 

a programului POS Mediu.  

Operatorul va solicita avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de 

Utilităşi Publice (ANRSC) pentru aceste modificari a preţurilor şi tarifelor şi le va pune în aplicare în 

baza avizului acestuia şi a aprobarilor prevazute de lege. 

  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: 

 

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% 

  

 

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

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

canalizare/epurare prestate pe aria de operare, şi a obţinut avizul ANRSC nr.104943/11.06.2013 

pentru noile tarife. 

Modificările propuse a fi aplicate cu data de 1 iulie 2013 sunt următoarele: 

- modificări în termeni reali de 3% la apă potabilă şi de 13,4% la canalizare – epurare 



  

- ajustarea cu indicele preţurilor de consum de 105,08% aferent perioadei 01 iunie 

2012 - 30 aprilie 2013, conform datelor statistice furnizate de INSSE Bucureşti. 

 
Preţurile astfel rezultate sunt prezentate în tabelul de mai jos:  
 

Denumire serviciu public 
Preţ/tarif 

11 iulie 2012 

Preţ/tarif 

1 iulie 2013 

 
Populaţie 

lei/mc  

- cu TVA - 

Restul 

utilizatorilor 

lei/mc  

- fără TVA - 

Populaţie 

lei/mc 

- cu TVA - 

Restul 

utilizatorilor 

lei/mc  

- fără TVA - 

APĂ POTABILĂ pentru întreaga arie de 

operare 
3,45 2,78 3,73 3,01 

APĂ POTABILĂ pentru oparatorii rurali: SC 

Contranscom Benta SA, SC Matrixcomp SRL 
 1,77 - 1,92 

CANALIZARE – EPURARE ape uzate 

menajere pentru întreaga arie de operare 
2,36 1,90 2,80 2,26 

CANALIZARE – EPURARE ape uzate 

menajere pentru oparatorii rurali: SC 

Contranscom Benta SA, SC Matrixcomp SRL 

 1,26 - 
1,50 

 

CANALIZARE APE PLUVIALE pentru întreaga 

arie de operare 
0,91 0,73 0,95 0,77 

 

Ataşăm prezentei: 

- copia Avizului ANRSC nr.104943/11.06.2013 

- copia adresei SC Compania Aquaserv SA nr.208191/VIII/C/5/12.06.2013. 

 
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. 

 

      
PREŞEDINTE,        DIRECTOR, 

    Ciprian Dobre                  Valer Băţaga 

 
 
 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 
Verificat: Şef serviciu Suciu Călin 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 


