ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/25936 din 11.11.2021
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și
canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Bistriţa-Năsăud”
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data
de ______, în prezenţa președintelui și a ____ de consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.IX/25935 din 11.11.2021 al Vicepreședintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr.IV/25937 din 11.11.2021 al structurii Arhitect Șef și
Direcției juridice, administrație locală din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud;
- adresa nr.1095 din 09.11.2021 a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în
județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu
nr.IV/25727 din 09.11.2021;
- Contractul de finanțare nr.314 din 24.03.2020 pentru „Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în județul
Bistrița-Năsăud”, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și S.C. Aquabis
S.A. Bistrița;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată;
- prevederile art.8 alin.(1), alin.(3) lit.a), lit.c), lit.k) și art.9 alin.(1) lit.a)
și b) și art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.12 alin.(1) lit.a), lit.c), lit.i), lit.l), art.15 alin.(1) lit.f) şi
ale art.35 alin.(2)-(4) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare
cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.18 alin.(3) lit.c), d) și art.23 alin.(1) din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă
și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.74/2007 privind
constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de
Alimentare cu Apă şi Canalizare a județului Bistrița-Năsăud;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.18/2008 privind
aprobarea Planului de investiții prioritar şi a Master Planului - alimentarea cu
apă şi evacuarea apelor uzate în județul Bistrița-Năsăud;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.79/2014 privind
aprobarea Master Planul județului Bistrița-Năsăud, revizuit în luna martie
2014 şi a Planului de investiții pentru sectorul de apă şi apă uzată, propuse
spre finanțare din Fondurile de Coeziune, în faza II de prioritate, pentru
perioada 2014-2020, în județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.11/2020 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și
cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin POIM 2014-2020;
- Hotărârea nr.2/2014 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în
județul Bistrița-Năsăud privind aprobarea Master Planului Județean și a Listei
de Investiții Prioritare;
- Hotărârea nr.3/2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în
județul Bistrița-Năsăud privind aprobarea formei revizuite a Master Planului
Județului Bistrița-Năsăud 2014-2020, varianta februarie 2015, Partea scrisă;
- Hotărârea nr.1/2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în
județul Bistrița-Năsăud privind avizul consultativ al Studiului de fezabilitate
pentru proiectul major finanțat prin POIM 2014/2020;
- Hotărârea nr.1/2020 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în
județul Bistrița-Năsăud privind aprobarea documentației tehnico-economice
(Studiului de Fezabilitate inclusiv indicatorii tehnico-economici) pentru
„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistrița-Năsăud”, finanțat prin POIM 2014-2020;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.344/2020 privind delegarea calității de reprezentant al Județului
Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de
dezvoltare intercomunitară pentru servicii de apă și de canalizare în judeţul
Bistriţa-Năsăud, domnului Moldovan Grigore-Florin, administratorul public al
Județului Bistrița-Năsăud;
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- procesul-verbal nr. ____ din __.__.2021 al Serviciului resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- avizul nr. ______din _____ al Comisiei de urbanism;
- avizul nr. ______din _____ al Comisiei economice;
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.m), art.182
alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și
canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia tarifară), ca parte a Studiului de
fezabilitate al proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre și includerea
Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 20222025 (Strategia tarifară) în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud
nr.3/2008.
(2) În anul 2022, Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare
în perioada 2022-2025 (Strategia tarifară) prevăzut la alin.(1) se va aplica
după trecerea unui termen de 15 zile de la data comunicării către Societatea
„AQUABIS” S.A. Bistrița, a Deciziei Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind modificarea prețului și
tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga
arie de operare.
(3) Începând cu anul 2023, majorările tarifelor atât cu inflația din
ultimul an, cât și în termeni reali, aferente fiecărui an se aplică de la 1
ianuarie.
Art.2 Se acordă mandat special domnului Grigore-Florin Moldovan,
Administrator public al județului, în calitate de reprezentant al Județului
Bistrița-Năsăud, să voteze, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în
județul Bistrița-Năsăud, pentru aprobarea Planului anual de evoluție a
tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și
să semneze actul adițional pentru modificarea Contractului de Delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul
Bistriţa-Năsăud nr.3/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Începând cu data prevăzută în art.1 alin.(2) se abrogă Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.12/2020 privind aprobarea Planului
anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 pentru
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„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Bistrița-Năsăud”.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare
pe site-ul consiliului județean.
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____ voturi
„pentru”.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează structura Arhitect Șef, Biroul mediu, transport județean din
cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean, cu:
- Administratorul public;
- Arhitectul-șef;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare
cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
INIŢIATOR:
VICEPREŞEDINTE,
CAMELIA TABĂRĂ

Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRINA ALEXANDRINA BORȘ

Nr.____
Din __.__.2021
L.B./A.M.V./1 ex.

Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți art.182 alin.(1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ).
modificările și completările ulterioare).

Viza CFP

Verificat:
Compartiment pregătire documente,
Monitorul Oficial Local
Hoha Cecilia-Alisa, consilier juridic
principal

Avizat:
Direcția juridică, administrație
locală
Butta Elena, director executiv

Semnătura:

Semnătura:

Semnătura:

Data:

Data:

Data:

Nume, prenume, funcție
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Judeṭean Bistriṭa-Năsăud nr.____ din __.__.2021

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR LA APĂ ȘI CANALIZARE
ÎN PERIOADA 2022-2025
Stategia de tarifare inclusă în prezentul document a fost fundamentată în
conformitate cu metodologia de fundamentare Analiza cost-beneficiu, pentru
investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr.677/2017, aprobată de Autoritatea de Management – POIM (Ministerul
Fondurilor Europene) și este prezentată în tabelul următor:
Tarif inițial
la data de
1 iulie 2021

2022

2023

2024

2025

RON/m3

%

%

%

%

Tarif apă

4,48

15,00%

3,00%

15,00%

2,00%

Tarif canalizare

3,43

25,00%

5,00%

20,00%

3,00%

STRATEGIA DE
TARIFARE
(în procente)

Ajustări în termeni reali

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa
pe valoare adăugată.

Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor în fiecare an la 1
ianuarie atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali.
Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule:
Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ….. x (1+a n+i) x I n+i
Unde:
Tarif n+i – tariful la data n+i
Tarif n – tariful inițial;
a n+1, a n+2 - ajustări în termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2
a n+i - ajustări în termeni reali a tarifului la data n+i
I n+i – inflația aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei
formule:

I

n+i

=

CPI x (1+INF)m /12
IPI

unde:
CPI - cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;
IPI - indicele prețurilor inițial, de la luna iunie 2021;
INF – inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al
prețurilor disponibil;
m - numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data
efectivă a noului tarif;
Indicele Prețurilor – Indicele Prețurilor de Consum Total publicat lunar de
Institutul Național de Statistică.
Tarifele mai sus menționate reprezintă o estimare a tarifelor minime
necesare, luând în considerare evoluția ulterioară a costurilor de operare.
Aceste tarife pot suferi ajustări sau modificari în funcție de următoarele
elemente:
• condiționalitățile incluse în contractele de finanțare pentru obținerea
finanțării din fonduri europene sau de la bugetul de stat;
• condiționalitățile incluse în contractul de împrumut pentru co-finanțarea
proiectului finanțat din POIM;
• rezultatele proiecțiilor financiare din planul de afaceri;
• impactul strategiilor viitoare de investiții, în conformitate cu Master
Planul.
În cazul preluării de noi localităţi în aria de operare a societății, de la data
preluării, se va aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare, în vigoare la
acea dată.
După anul 2025, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare cu
ajustări în termeni reali, se va aplica anual ajustarea cu inflaţia conform
formulei de mai sus.

L.B./A.M.V/1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
CABINET VICEPREŞEDINTE
Nr.IX/25935 din 11.11.2021
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de
evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025
pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Bistriţa-Năsăud”
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.11/2020 a fost
aprobat Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și cofinanțarea
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Bistriţa-Năsăud”, finanţat prin POIM 2014-2020.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.12/2020 a fost
aprobat Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada
2018-2025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Bistriţa-Năsăud”, în vederea finanțării prin POIM 20142020.
Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de
Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.1095 din
09.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.IV/25727
din 09.11.2021 s-a solicitat aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor
la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și
mandatarea specială a reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud, să voteze,
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud,
pentru aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în
perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și să semneze actul adițional
pentru modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud nr.3/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform adresei menționată anterior a fost necesară o revizuire a
analizei cost-beneficiu, parte a Studiului de fezabilitate a proiectului, ca
urmare a modificării Devizului general al proiectului major „Proiect regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”
finanțat prin POIM 2014-2020, precum și a apariției unor factori cu influențe
majore asupra costurilor de operare, respectiv:
- creșterea costurilor la apă potabilă cu 10% în 2020 comparativ cu
2018, respectiv cu 10% la apă uzată;
- creșterea costurilor cu materialele cu 46%;
- creșterea semnificativă a prețului energiei electrice achiziționată de
pe Bursă cu 34%;
- creșterea costurilor cu personalul angajat cu 14%.

Astfel, potrivit adresei „AQUABIS” S.A. Bistrița nr.2757 din 08.11.2021,
înregistrată la A.D.I. Apă și Canalizare Bistrița-Năsăud cu nr.1087 din
08.11.2021, prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.1088 din
08.11.2021 și Planul anual de evoluție a tarifelor (strategia tarifară) pentru
perioada 2022-2025, înregistrat cu nr.1089 din 08.11.2021, se propune
revizuirea Planului anual de evoluție a tarifelor, care include strategia tarifară
anuală.
Potrivit Planului anual de evoluție a tarifelor (Strategia de tarifare)
transmis de către „AQUABIS” S.A. Bistrița, strategia de tarifare a fost
fundamentată în conformitate cu metodologia de fundamentare Analiză costbeneficiu, pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.677/2017, aprobată de Autoritatea de Management – POIM
(Ministerul Fondurilor Europene).
Plan anual de tarifare propus pentru anii 2022-2025 este următorul:
STRATEGIA DE
TARIFARE

Tarif inițial la data
de 1 iulie 2021
RON/m3

Ajustări în termeni reali* (în procente)
2022
2023
2024
2025
%
%
%
%

Tarif apă

4,48

15,00%

3,00%

15,00%

2,00%

Tarif canalizare

3,43

25,00%

5,00%

20,00%

3,00%

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa
pe valoare adăugată (TVA).

Creșterile propuse sunt argumentate și fundamentate și datorită
faptului că prețul de referință al Planului de evoluție al tarifelor pe anii 20182025 a fost cel al anilor 2017-2018, iar noul Plan de evoluție tarifară pe anii
2022-2025 propune ca preț de referință anul 2021.
De asemenea, în conformitate cu Decizia Autorității Naționale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.75 din
27.05.2021, începând cu data de 01.07.2021 prețul pentru apa potabilă
produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare, este de 4,48
lei/mc, exclusiv TVA și tariful pentru canalizare-epurare pentru întreaga arie
de operare este de 3,43 lei/mc, exclusiv TVA.
Ajustările de tarife se fac atât în termeni reali, respectiv cu procentele
din primul tabel, cât și cu inflația și cu taxa pe valoare adaugată, începând cu
data de 1 ianuarie a fiecărui an din Planul de evoluție a tarifelor și se aplică,
conform principiului solidarității și a prevederilor din Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din județul BistrițaNăsăud nr.3 din 17.09.2021, pe toată aria de operare a operatorului regional
„AQUABIS” S.A. Bistrița.
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Tarifele solicitate a fi aprobate reprezintă o estimare a tarifelor minime
necesare de operare pentru S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița, fiind direct
influențate de:
- condiționalități incluse în contractele de finanțare, condiționalități
incluse și în contractele de împrumut pentru cofinanțarea proiectului
finanțat prin POIM 2014-2020;
- rezultatele proiecțiilor financiare din Planul de afaceri;
- impactul strategiilor viitoare de investiții ca parte a Master Planului
județean 2008-2038;
- dezvoltarea și extinderea ariei de operare.
Prin Nota de fundamentare a Biroului mediu, transport judeţean
nr.IVA/25928 din 11.11.2021, se propune iniţierea Proiectului de hotărâre
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în
perioada 2022-2025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Bistriţa-Năsăud” și supunerea acestuia la
transparență decizională.
Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de
hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la
apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistriţa-Năsăud” și supunerea acestuia la transparență decizională.
INIȚIATOR:
VICEPREŞEDINTE,
CAMELIA TABĂRĂ

Întocmit: Borșa Luminița _______
Vlasiu Alina Mariana /1 ex._______
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CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
ARHITECT ȘEF
Biroul mediu, transport judeţean
Nr.IVA/25928 din 11.11.2021

APROBAT
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și
canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Bistriţa-Năsăud”
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.11/2020 a fost
aprobat Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și cofinanțarea
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Bistriţa-Năsăud”, finanţat prin POIM 2014-2020.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.12/2020 a fost
aprobat Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada
2018-2025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Bistriţa-Năsăud”, în vederea finanțării prin POIM 20142020, după cum urmează:
PLAN ANUAL DE TARIFARE ÎN VIGOARE
Strategia de
tarifare

Tarif
inițial
(actual)

RON/m3

Ajustări în termeni reali*
2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

2022

%

2023

%

2024

%

2025

%

Tarif apă
3.98
0.00% 0.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 15.00% 1.20%
Tarif canalizare
2.96
0.00% 0.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 1.10%
*Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa
pe valoare adăugată (TVA).

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de
Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.1095 din
09.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.IV/25727
din 09.11.2021 se solicită aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor
la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și
mandatarea specială a reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud,
să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul BistrițaNăsăud pentru aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și
canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin
act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare
cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 19.09.2008.

Conform adresei menționată anterior a fost necesară o revizuire a
analizei cost-beneficiu, parte a Studiului de fezabilitate a proiectului, ca
urmare a modificării Devizului general al proiectului major „Proiect regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”
finanțat prin POIM 2014-2020, precum și a apariției unor factori cu influențe
majore asupra costurilor de operare, respectiv:
- creșterea costurilor la apă potabilă cu 10% în 2020 comparativ cu
2018, respectiv cu 10 % la apă uzată;
- creșterea costurilor cu materialele cu 46 %;
- creșterea semnificativă a prețului energiei electrice achiziționată de
pe Bursă cu 34%;
- creșterea costurilor cu personalul angajat cu 14%.
Astfel, conform adresei „AQUABIS” S.A. Bistrița nr.2757 din 08.11.2021,
înregistrată la A.D.I. Apă și Canalizare Bistrița-Năsăud cu nr.1087 din
08.11.2021 prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.1088 din
08.11.2021 și Planul anual de evoluție a tarifelor (strategia tarifară) pentru
perioada 2022-2025, înregistrat cu nr.1089 din 08.11.2021, se propune
revizuirea Planului anual de evoluție a tarifelor, care include strategia tarifară
anuală.
Potrivit Planului anual de evoluție a tarifelor (Strategia de tarifare)
transmis de către „AQUABIS” S.A. Bistrița, strategia de tarifare a fost
fundamentată în conformitate cu metodologia de fundamentare Analiză costbeneficiu, pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.677/2017, aprobată de Autoritatea de Management – POIM
(Ministerul Fondurilor Europene).
Comparativ cu Planul anual de evoluție a tarifelor pe anii 2018-2025
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.12/2020, noul
Plan de evoluție a tarifelor care se propune a fi aprobat conține câteva
modificări, astfel:
- prețul la apă și tariful la canalizare suferă o primă modificare în anul
2022, respectiv o creștere de la 3% la apă la 15% și de la 5% la canalizare la
25 %;
- în anii 2023 și 2024, strategia de tarifare rămâne neschimbată;
- în anul 2025, prețul la apă suferă o mică modificare de creștere de la
1,20% la 2%, iar tariful la canalizare de la 1,10% la 3%.
PLAN ANUAL DE TARIFARE PROPUS
STRATEGIA DE
TARIFARE

Tarif inițial la data
de 1 iulie 2021
RON/m3

Ajustări în termeni reali* (în procente)
2022
2023
2024
2025
%
%
%
%

Tarif apă

4,48

15,00%

3,00%

15,00%

2,00%

Tarif canalizare

3,43

25,00%

5,00%

20,00%

3,00%

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa
pe valoare adăugată (TVA).
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Creșterile propuse sunt argumentate și fundamentate și datorită
faptului că prețul de referință al Planului de evoluție al tarifelor pe anii 20182025 a fost cel al anilor 2017-2018, iar noul Plan de evoluție tarifară pe anii
2022-2025 propune ca preț de referință anul 2021.
Menționăm, de asemenea că, în conformitate cu Decizia Autorității
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
nr.75 din 27.05.2021, începând cu data de 01.07.2021 prețul pentru apa
potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare, este
de 4,48 lei/mc, exclusiv TVA și tariful pentru canalizare-epurare pentru
întreaga arie de operare este de 3,43 lei/mc, exclusiv TVA.
Ajustările de tarife se fac atât în termeni reali, respectiv cu procentele
din primul tabel, cât și cu inflația și cu taxa pe valoare adaugată, începând cu
data de 1 ianuarie a fiecărui an din Planul de evoluție a tarifelor și se aplica,
conform principiului solidarității și a prevederilor din Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din județul BistrițaNăsăud nr.3 din 17.09.2021, pe toată aria de operare a operatorului regional
„AQUABIS” S.A. Bistrița.
Conform adresei A.D.I. pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, tarifele solicitate a fi aprobate
reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare de operare pentru
„AQUABIS” S.A. Bistrița, fiind direct influențate de:
- condiționalități incluse în contractele de finanțare, condiționalități
incluse și în contractele de împrumut pentru cofinanțarea proiectului finanțat
prin POIM 2014-2020;
- rezultatele proiecțiilor financiare din Planul de afaceri;
- impactul strategiilor viitoare de investiții ca parte a Master Planului
județean 2008-2038;
- dezvoltarea și extinderea ariei de operare.
După aprobarea prin hotărâri ale consiliului județean/consiliilor locale a
Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 20222025 de către Unitățile Administrativ Teritoriale, membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud va fi convocată Adunarea Generală a
Asociației în vederea emiterii hotărârii Adunării Generale a Asociaților
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă
și de Canalizare în judetul Bistrița-Năsăud de aprobare a noului Plan anual de
evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025.
În conformitate cu prevederile art.18 alin.(3) lit.c), d) și art.23 alin.(1)
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de
Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, pentru luarea
acestei hotărâri este nevoie de un mandat special pentru fiecare reprezentant
al asociaților în Adunarea Generală a Asociației, acordat expres, în prealabil,
prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
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În acest context, se solicită mandatarea din partea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud a reprezentantului legal al județului Bistrița-Năsăud să voteze
în Adunarea Generală a Asociației pentru aprobarea Planului anual de evoluție
a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul BistriţaNăsăud” și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de
evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 în Contractul de
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în
judeţul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008, cu modificările și completările
ulterioare.
Anterior supunerii adoptării de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
proiectul de hotărâre va fi supus transparenței decizionale, conform
prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată.
Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile
art.240 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea
adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative,
propunem inițierea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 20222025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Bistriţa-Năsăud” și supunerea acestuia la
transparență decizională.
ȘEF BIROU,
Luminița Borșa

Viză CFP,

Viză juridică,

Întocmit: Borșa Luminița
Vlasiu Alina Mariana /1 ex._______
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
ARHITECT ȘEF
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr.IV/25937 din 11.11.2021
RAPORT
asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de
evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Bistrița-Năsăud”
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.IX/25935 din 11.11.2021 al Vicepreședintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.1095 din 09.11.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul BistrițaNăsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.IV/25727 din
09.11.2021;
- Contractul de finanțare nr.314 din 24.03.2020 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și S.C. Aquabis
S.A. Bistrița;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- prevederile art.8 alin.(1), alin.(3) lit.a), lit.c), lit.k) și art.9 alin.(1) lit.a)
și b) și art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.12 alin.(1) lit.a), lit.c), lit.i), lit.l), art.15 alin.(1) lit.f) şi
ale art.35 alin.(2)-(4) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare
cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.18 alin.(3) lit.c), d) și art.23 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.74/2007 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare a județului Bistrița-Năsăud;

- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.18/2008 privind
aprobarea Planului de investiții prioritar şi a Master Planului - alimentarea cu
apă şi evacuarea apelor uzate în județul Bistrița-Năsăud;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.79/2014 privind
aprobarea Master Planul județului Bistrița-Năsăud, revizuit în luna martie
2014 şi a Planului de investiții pentru sectorul de apă şi apă uzată, propuse
spre finanțare din Fondurile de Coeziune, în faza II de prioritate, pentru perioada 2014-2020, în județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.11/2020 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin POIM 2014-2020;
- Hotărârea nr.2/2014 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud privind aprobarea Master Planului Județean și a Listei de
Investiții Prioritare;
- Hotărârea nr.3/2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud privind aprobarea formei revizuite a Master Planului Județului Bistrița-Năsăud 2014-2020, varianta februarie 2015, Partea scrisă;
- Hotărârea nr.1/2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud privind avizul consultativ al Studiului de fezabilitate pentru
proiectul major finanțat prin POIM 2014/2020;
- Hotărârea nr.1/2020 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud privind aprobarea documentației tehnico-economice (Studiului de Fezabilitate inclusiv indicatorii tehnico-economici) pentru „Proiect
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul BistrițaNăsăud”, finanțat prin POIM 2014-2020;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.344/2020 privind delegarea calității de reprezentant al Județului
Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de
dezvoltare intercomunitară pentru servicii de apă și de canalizare în judeţul
Bistriţa-Năsăud, domnului Moldovan Grigore-Florin, administratorul public al
Județului Bistrița-Năsăud;
În temeiul art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.m), art.182 alin.(1) și art.196
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la
apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.12/2020 a fost
aprobat Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada
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2018-2025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Bistriţa-Năsăud”, în vederea finanțării prin POIM 20142020, după cum urmează:
PLAN ANUAL DE TARIFARE ÎN VIGOARE
Strategia de
tarifare

Tarif
inițial
(actual)

RON/m3

Ajustări în termeni reali*
2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

2022

%

2023

%

2024

%

2025

%

Tarif apă
3.98
0.00% 0.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 15.00% 1.20%
Tarif canalizare
2.96
0.00% 0.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 1.10%
*Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa
pe valoare adăugată (TVA).

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de
Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.1095 din
09.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.IV/25727
din 09.11.2021 se solicită aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor
la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și
mandatarea specială a reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud, să voteze
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud pentru
aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/2008.
Conform adresei menționată anterior a fost necesară o revizuire a analizei cost-beneficiu, parte a Studiului de fezabilitate a proiectului, ca urmare a
modificării Devizului general al proiectului major „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat
prin POIM 2014-2020, precum și a apariției unor factori cu influențe majore
asupra costurilor de operare, respectiv:
- creșterea costurilor la apă potabilă cu 10% în 2020 comparativ cu
2018, respectiv cu 10 % la apă uzată;
- creșterea costurilor cu materialele cu 46 %;
- creșterea semnificativă a prețului energiei electrice achiziționată de
pe Bursă cu 34%;
- creșterea costurilor cu personalul angajat cu 14%.
Comparativ cu Planul anual de evoluție a tarifelor pe anii 2018-2025
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.12/2020, noul
Plan de evoluție a tarifelor care se propune a fi aprobat conține următoarele
modificări:
- prețul la apă și tariful la canalizare suferă o primă modificare în anul
2022, respectiv o creștere de la 3% la apă la 15% și de la 5% la canalizare la
25 %;
- în anii 2023 și 2024, strategia de tarifare rămâne neschimbată;
- în anul 2025, prețul la apă suferă o mică modificare de creștere de la
1,20% la 2%, iar tariful la canalizare de la 1,10% la 3%.
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Prin proiectul de hotarăre se propune aprobarea Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025, după cum urmează:
PLAN ANUAL DE TARIFARE PROPUS

STRATEGIA DE TARIFARE

Tarif inițial la data
de 1 iulie 2021
RON/m3

Ajustări în termeni reali* (în procente)
2022
2023
2024
2025
%
%
%
%

Tarif apă

4,48

15,00%

3,00%

15,00%

2,00%

Tarif canalizare

3,43

25,00%

5,00%

20,00%

3,00%

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa
pe valoare adăugată (TVA).

În conformitate cu Decizia Autorității Naționale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.75 din 27.05.2021, începând cu
data de 01.07.2021 prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare, este de 4,48 lei/mc, exclusiv TVA și tariful
pentru canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare este de 3,43
lei/mc, exclusiv TVA.
Ajustările de tarife se fac atât în termeni reali, respectiv cu procentele
din primul tabel, cât și cu inflația și cu taxa pe valoare adaugată, începând cu
data de 1 ianuarie a fiecărui an din Planul de evoluție a tarifelor și se aplica,
conform principiului solidarității și a prevederilor din Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din județul BistrițaNăsăud nr.3/2008, pe toată aria de operare a operatorului regional „AQUABIS” S.A. Bistrița.
Conform adresei A.D.I. pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, tarifele solicitate a fi aprobate reprezintă o
estimare a tarifelor minime necesare de operare pentru „AQUABIS” S.A. Bistrița, fiind direct influențate de:
- condiționalități incluse în contractele de finanțare, condiționalități incluse și în contractele de împrumut pentru cofinanțarea proiectului finanțat
prin POIM 2014-2020;
- rezultatele proiecțiilor financiare din Planul de afaceri;
- impactul strategiilor viitoare de investiții ca parte a Master Planului
județean 2008-2038;
- dezvoltarea și extinderea ariei de operare.
După aprobarea prin hotărâre a consiliului județean a Planului anual de
evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 de către Unitățile Administrativ Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul BistrițaNăsăud, va fi convocată Adunarea Generală a Asociației în vederea emiterii
hotărârii Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în judetul BistrițaNăsăud de aprobare a noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025.
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În conformitate cu prevederile art.18 alin.(3) lit.c), d) și art.23 alin.(1)
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, pentru luarea
acestei hotărâri este nevoie de un mandat special pentru fiecare reprezentant
al asociaților în Adunarea Generală a Asociației, acordat expres, în prealabil,
prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
În acest context, se solicită mandatarea din partea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud a reprezentantului legal al județului Bistrița-Năsăud să voteze
în Adunarea Generală a Asociației pentru aprobarea Planului anual de evoluție
a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul BistriţaNăsăud” și să semneze actul adițional pentru modificarea Contractului de
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în
judeţul Bistriţa-Năsăud nr.3/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art.12 alin.(1) lit.a) și l) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările ulterioare, „în exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei

publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la:
a) aprobarea strategiilor locale ale serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare şi a programelor multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi
sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
l) elaborarea şi aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul în care finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructura de apă se asigură, integral sau în parte, prin fonduri
publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile;”
De asemenea, conform prevederilor art.35 alin.(4) din Legea
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(4) Stabilirea nivelului preţului/tarifului unic se aprobă, cu avizul
A.N.R.S.C., prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativteritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâre
a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. După stabilire,
ajustările ulterioare ale preţului/tarifului unic se aprobă de către A.N.R.S.C. în
conformitate cu strategia de tarifare şi cu formulele prevăzute în contractul
de delegare a gestiunii şi/sau în contractele de cofinanţare, anexe la contractul de delegare.”
Anterior supunerii adoptării de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
proiectul de hotărâre va fi supus transparenței decizionale, conform prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
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Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condiţiile legale
pentru ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de
evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Bistriţa-Năsăud” să fie supus transparenței decizionale.
ARHITECT-ȘEF
Cristina-Annamaria Farcaș Rotariu

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Butta

Întocmit: Borșa Luminița ________
Vlasiu Alina Mariana /1 ex._______
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CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
ARHITECT ȘEF
Nr.IV/25923/11.11.2021
Se aprobă,
VICEPREȘEDINTE
Camelia Tabără
STUDIU DE IMPACT
Secţiunea 1
Titlul actului normativ
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a
tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistriţa-Năsăud”
Secţiunea a 2-a
Motivele emiterii proiectului de hotărâre
1. Descrierea
situației
actuale

2. Schimbări
preconizate

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.11/2020 a fost aprobat Studiul de fezabilitate, indicatorii
tehnico-economici și cofinanțarea „Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul BistriţaNăsăud”, finanţat prin POIM 2014-2020.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.12/2020 a fost aprobat Planul anual de evoluție a tarifelor la
apă și canalizare în perioada 2018-2025 pentru „Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistriţa-Năsăud”, în vederea finanțării prin POIM 2014-2020, după
cum urmează:
PLAN ANUAL DE TARIFARE (2018-2025) ÎN VIGOARE
Strategia
de
tarifare

Tarif
inițial
(actual)
RON/m3

Tarif apă

3.98

fără TVA

Ajustări în termeni reali*
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 2025

0.00
%

0.00
%

2.00
%

3.00
%

3.00
%

3.00
%

3.00
%

5.00
%

5.00
%

5.00
%

15.00 1.20
%
%
20.00 1.10
%
%

%

%

Tarif
0.00
0.00
canalizar
2.96
%
%
e
*Ajustările în termeni reali nu
tarifare și nici taxa pe valoare adăugată

%

%

%

%

%

%

includ inflația în perioada dintre ajustările
(TVA).

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul BistrițaNăsăud nr.1095 din 09.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud cu nr.IV/25727 din 09.11.2021 se solicită
aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și
canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum
și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de
1

Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă
și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud pentru aprobarea
noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în
perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) și modificarea prin act
adițional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de
Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3
din 19.09.2008.
PLAN ANUAL DE TARIFARE PROPUS (2022-2025)
Tarif
inițial la
data de 1
iulie 2021
RON/m3
fără TVA

2022

2023

2024

2025

%

%

%

%

Tarif apă

4,48

15,00
%

3,00%

15,00
%

2,00%

Tarif canalizare

3,43

25,00
%

5,00%

20,00
%

3,00%

STRATEGIA
DE TARIFARE

Ajustări în termeni reali* (în
procente)

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi
nici taxa pe valoare adăugată (TVA).

Comparativ cu Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și
canalizare în perioada 2018-2025, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.12/2020, noul plan de
evoluție a tarifelor care se propune a fi aprobat, respectiv Planul
anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 20222025, conține următoarele modificări:
- tariful la apă și tariful la canalizare suferă o primă
modificare în anul 2022, respectiv o creștere de la 3% la
apă la 15% și de la 5% la canalizare la 25 %;
- în anii 2023 și 2024, strategia de tarifare rămâne
neschimbată;
- în anul 2025, tariful la apă suferă o mică modificare de
creștere de la 1,20% la 2%, iar tariful la canalizare de la
1,10% la 3%.
3. Alte informații
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre
1. Impactul
macro
–
economic
2. Impactul
asupra mediului
de afaceri
3. Impactul
social

Cresc veniturile operatorului „AQUABIS” S.A. Bistrița
Cresc tarifele pentru apă și canalizare a utilizatorilor persoane
juridice
Cresc tarifele pentru apă și canalizare a utilizatorilor persoane
fizice
2

4. Impactul
asupra
mediului
5. Alte
informații

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar al proiectului de hotărâre
asupra bugetului entității publice

1. Modificări ale
veniturilor
bugetare
2. Modificări ale
cheltuielilor
bugetare
3. Alte informații

-

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de hotărâre asupra altor acte normative
1. Măsuri
normative
necesare pentru
aplicarea
prevederilor
proiectului
de
hotărâre:
a) Acte
normative
în
vigoare, ce vor fi
modificate sau
abrogate,
ca
urmare a intrării
în vigoare a
proiectului
de
hotărâre
b)
Acte
normative
ce
urmează a fi
elaborate
în
vederea
implementării
noilor dispoziții
2. Alte informații

1.a)Ca urmare a aprobării și intrării în vigoare a proiectului de
hotărâre, se abrogă Hotărârea de Consiliu Județean nr. 12 din
29.01.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor
la apă și canalizare în perioada 2018-2025 pentru ”Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Bistrița-Năsăud”.

-

Secţiunea a 6-a
Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului
de hotărâre
Nu este cazul
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Secţiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea
proiectului de hotărâre
1.Informarea
societății civile
cu privire la
necesitatea
elaborării
proiectului
de
hotărâre

Pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ se îndeplinește
procedura privind transparența decizională în administrația
publică, prevăzută de Legea nr.52/2003, urmând a se întocmi
anunțul de supunere la transparența decizională a proiectului de
hotărâre și a se publica pe site-ul Consiliului Județean BistrițaNăsăud www.portalbn.ro la secțiunea Transparență decizională.

2. Alte informații

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de
punere
în
aplicare
a
proiectului
de
hotărâre
de
către
Consiliul
Județean
Bistrița-Năsăud,
înființarea de noi
organisme sau
extinderea
competențelor
instituțiilor
existente
2. Alte informații

-

-

Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a
tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru „Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistriţa-Năsăud”.
Arhitect Șef
Cristina Annamaria Farcaș-Rotariu

Șef birou
Luminița Borșa

Întocmit: Borșa Luminița
Vlasiu Alina Mariana /1 ex._______
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