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Nr. 6648 / 09.07.2012

R E F E R A T

Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Subsemnatul Aldea  Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Administrarea
Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac,

Având în vedere:
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. Nr. 11335/28.06.2012

înregistrată la Primăria oraşului Nădlac sub nr. 6422/02.07.2012 privind
stabilirea preţului la apă potabilă şi tarifele pentru canalizare – epurare.

- Prevederile Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Preşedintelui  ANRSC  privind aprobarea Metodologiei de stabilire
ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor nr.65/2007

- aviz ANRSC Nr. 2380478/28.06.2012 privind ajustarea preţurilor la serviciile
publice de alimentare cu apă potabilă  precum şi ajustarea tarifelor la canalizare
– epurare,  operator S.C. Compania de Apă S.A. Arad,

- Prevederile art. 34  alin.5 din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu
apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare conform cărora „
stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se aprobă de către
consiliile locale, consiliile judeţene, consiliul General al municipiului Bucureşti sau
asociaţiile de dezvoltare comunitară , după caz, în baza avizului de specialitate
eliberat de ANRSC..”

- Contractul de Delegare de Gestiune prin concesiune a serviciilor publice de
alimentare cu apă şi canalizare nr.648/30.12.2009

- Prevederile art.36(1) şi (2),  lit. d, alin (6) lit a, pct.14 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

Propun:

1) Modificarea preţului la apă potabilă  şi a tarifelor la canalizare – epurare, în
conformitate cu prevederile art.36 „ Preţuri, Tarife şi alte surse de venit” (
Titlul II, Capitolul 1 – SISTEMUL FINANCIAR) din Contractul de Delegare de
Gestiune prin Concesiune (SAMTID) nr.648/30.12.2009, conform tabelului
anexat:



2). La stabilirea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare – epurare s-a avut în
vedere influenţele indicelui preţurilor de consum până la nivelul lunii iunie 2012 de
115,02% conform formulei de calcul prevăzută la art. 36.4 din Contractul de delegare
de gestiune prin concesiune nr.648/30.12.2009.

3). La calcularea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare – epurare s-a avut în
vedere preţul din momentul semnării Contractului de delegare de gestiune prin
concesiune nr.648/30.12.2009 , astfel : apă potabilă 2,42 lei (fără TVA),  respectiv
canalizare - epurare 0,69 lei ( fără TVA).

mod de calcul :

a). apă potabilă
2,42 x 1% = 0,024 ( - 1% reprezintă creşterea în termeni reali pentru anul 2012)
0,024 – 2,42 =2,40 lei
2,40 x 115,02 = 2,75 lei/mc - 115,02 % reprezintă inflaţia faţă de data de referinţă -
octombrie 2009 ( data semnării contractului de concesiune), până la nivelul lunii iunie
2012).

b). canalizare – epurare
0,69 x 30 % = 0,207       ( 30 % reprezintă creşterea în termeni reali pentru anul 2010 )
0,207 + 0,69 = 0,897
0,897 x 54 %= 0,484 ( 54 % reprezintă creşterea în termeni reali pentru anul 2011)
0,484 + 0,897 = 1,38
1,38  x 45 % = 2 lei ( 45 % reprezintă creşterea în termeni reali pentru anul 2012)
2 x 115,02 = 2,30 lei/mc – 115,02 % reprezintă inflaţia faţă de data de referinţă -
octombrie 2009 ( data semnării contractului de concesiune), până la nivelul lunii iunie
2012).

4). Preţul la apă potabilă şi tariful pentru canalizare – epurare pentru
populaţie conţine TVA în cotă de 24%, iar pentru restul utilizatorilor nu
conţine TVA.

întocmit
insp. Aldea Ioan

Nr.
Crt Specificare

Preţ/Tarif în vigoare Preţ / Tarif propus

Pentru
populaţie

Pentru rest
utilizatorilor

pentru
populaţie

Pentru rest
utilizatori

1. Apă
potabilă

3,37 lei/mc 2,72 lei/mc 3,41 lei/mc 2,75 lei/mc

2. Canalizare -
epurare

2,83 lei/mc 2,28 lei/mc 2,85 lei/mc 2,30 lei/mc


