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                           Capitolul I – Cadrul legal de reglementare 

economică 

 

1.1. Legislatia natională aplicabilă în domeniul reglementării economice a serviciilor 

de apă și de canalizare 

 

          Legislația primară ⧫ Legea serviciului de alimentre cu apă și canalizare nr.241/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  care statuează : 

          - principiile care stau la paza fundamentării  tarifului unic:  

                                        -sustenabilitatea serviciului de alimentare cu apă ; 



                                        - dreptul la apă; 

                                        -  principiul solidaritaţii ; 

          - sursele de finanțare ale serviciului de alimentare cu apă și canalizare; 

          - avizarea, aprobarea  A.N.R.S.C  prețuri și tarife;  

          - măsuri de ordin economico-social pentru asigurarea accesului persoanelor cu 

venituri reduse la serviciile de alimentare cu apă și canalizare; 

         - contractarea serviciului și termenele de emitere și de scadență la plata a 
facturilor emise către utilizatori. 

   ⧫ Ordonanța de urgeță a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și 

utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare  pentru proiectele de dezvoltare 

a  infrastructurii serviciilor publice  care beneficiază de asistență financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificarile și completările ulterioare,  

care statuează : 

         - obligativitatea constituirii și includerii în tariful unic   a Fondului de 

întretinere, înlocuire și dezvoltare ( Fond IID), destinat asigurării resurselor financiare 

pentru plata serviciului datoriei și realizarea lucrărilor de întretinere, înlocuire și investiții 

în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltată din fonduri europene nerambursabile; Cota 

de profit utilizata la realizarae planului de afaceri va fi cea care va alimenta Fondul IID.       

 

 

             Legislația secundară: ⧫ Hotărârea Guvernului nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea 

dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitate publică, care reglementează modul de calcul al ratei 

de suportabilitate pentru serviciul de alimentare cu apa și canalizare. ⧫ Hotarirea Guvernului nr.677/2017 pentru aprobarea Metodologiei de analiză cost –beneficiu 

pentru investițiile în infrastructura  de apă  cu modificarile și completările ulterioare, care  

reprezintă reglementarile în baza cărora se realizează strategia de tarifare  aferentă analizelor 

cost –beneficiu pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri nerambursabile. 

 

 

               Legislația terțiară: 



⧫ Ordinul președintelui  A.N.R.S.C  nr.65/2007  privind aprobarea metodologiei de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifului unic pentru serviciul de apă și canalizare, care  reprezintă 
Reglementările în baza cărora se realizează tariful unic  prin intermediul unei infrastructuri 
dezvolatate din fonduri publice asigurate de la bugetul de stat și/sau venituri proprii  . ⧫ Ordinul președintelui  A.N.R.S.C  nr.230 din 30 martie 2022,privind aprobarea 
Metodologiei de ajustare tarifară  apreţurilor /tarifelor pentru serviciile publice de 
alimenatre cu apî şi canaliz,pe baza startegiei tarifare aferentă planului de  ⧫ Ordinul președintelui  A.N.R.S.C  nr. 231 din 30 martie 2022,privind aprobarea 
Metodologiei de evaluare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu 
Metodologia cost –beneficiu pentru investişiile în infrastructura de apă ,aprobată prin 
Hotărîrea Guvernului nr.677/2017 
 
1.2. Modificări legislative aduse cadrului legal de reglemenatre economică pentru tarife 
aferente proiectelor de investiții în infrastructura de apă finanțate de labugetul de stat și/sau 
fonduri europene.  

 

Bazele actualei reglementări economice pentru fundamentarea tarifului unic aferent 

serviciului cu apă și de canalizare furnizate/prestate prin intermediul unei infrastructuri dezvoltate 

integral sau parțial din fonduri nerambursabile și/sau de la bugetul de stat, au fost stabilite prin 

prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.224/2015 ce completează și modifică Legea nr.241/2006  

a serviciului de apă și canalizare, în temeiul cărora a fost elaborată o metodologie de analiză cost-
beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă,  aprobată prin H.G nr.677/2017, pe care 

suntem și noi obligați să o aplicăm. 
 

   Această metodologie  clarifică și alte aspecte : 

1. Cine are atribuții în elaborarea strategiei de tarifare – prețul/tariful unic – în cazul nostru  

elaborează strategia unitatea administrative teritorială prin aparatul de specialitate al 

primarului comunei Horia pentru o perioadă de minim 5 ani ,o  actualizează ori de cîte ori 

este necesar si o supune spre aprobare Consiliu Local Horia. 

2. Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura 

de apă si canalizare ,realizate  din fonduri publice acordate de la bugetul de stat si/sau 

fonduri nerambursabile.Implementarea Strategia tarifare se face prin planul de afaceri: 

-aspecte strategice  privind dezvoltarea serviciului de apă : misiune,viziune,obiective,tinte; 



- analiza si prognoza cererii si a clientilor; 

-analiza si prognoza costurilor  operationale de exploatare; 

-analiza si prognoza cheltuielilor cu amortizarea si redeventa; 

- masuri de creştere a eficienţei operării,fără să diminueze calitatea serviciului 

prestart,măsurile  se stabilesc in aşa fel încît efectele să se repartizeze echitabil intre 

operator si autoritatea public(folosire eficientă a activelor – reducerea pierderilor de apă, 

eficienţă energetic,eficienţă a personalului; 

-analiza si prognoza privind suportabilitatea- respectarea nivelului minim al ratei de 

suportabilitate  de 2,5%,pentru gospodaria medie.Este un indicator care depinde atit de 

preţul serviciilor cît şi de capacitatea utiliyatorilor de a plăti aceste servicii. 

- prognoza profitului; 

- estimari cu privire la necesitatea revizuirii strategiei tarifare; 

 

3. Să promoveze principiul solidarității  și implementarea tarifului unic ținând cont de nivelul 

acceptat  al ratei de suportabilitate; 

4. Să reglementeze modalități de ajustare tarifară și autoritățile competente să avizeze și/sau 

să aprobe tariful unic – în cazul nostru ajustarea tarifului unic se va face în baza strategiei 

de tarifare care trebuie  menționată și anexa la hotarirea de dare in administrare a 

serviciului apa si canalizare(se va face hotarire distincta cu planul anual de evolutie a 

tarifelor. 

5. Să investească A.N.R.S.C cu atribuții de avizare a planului de afaceri – 30 de zile de la 

inregistrarea documentatiei. 

6. Evaluarea  implementarii strategiei de tarifare se realizeaza de catre A.N.R.SC ,prin 

monitorizare annual a : 

- Nivelul  annual al redevenţei înregistrat pe costuri şi virarea sumelor in fondulIID  

- Gradul de implementare fizic si valoric  al planului de investitii propus  pe categorii de 

investiţii si surse de finanţare; 

- Indicatori de creştere a eficienţei  prin compararea rezultatelor înregistrate cu ţintele 

asumate. 

a)numar angajati direct productivi in sectorul de apă/ lungimea reţelei( nr/100 km) 



b)număr angajaţi direct in sectorul de apă uzată /lungimea reţelei de canalizare (nr./100 
km) 
c)rentabilitatea personalului ( venitul din exploatare/cheltuiala de natura salariala) 
d)avarii pe retea ( nr./an/100 km) 
e)blocaje totale re  pe reteaua de canalizare ( nr./an/100 km) 
f)pierderi de apa ( mc /an si %) 
g) consumul specific de energie electrica /mc de apă potabila ( KWh/mc) 
h) investiţii unitare /apă facturata  - le/mc 
 

Operatorul raportează  annual realizarea obiectivelor din planul de afaceri si indicatorii 
aferenti  măsurilor propuse de creştere a eficienţei cu cel  putin 45 de zile înainte de data de  
solicitare a ajustarii anuale  a tarifelor,conform strategiei tarifare  aflate in implementare 
,incluzînd  explicaţii privind atingerea sau neatingerea ţintelor asumate.  

 
 

                        Capitolul II –Analiza reglementărilor economice 

 

2.1. Analiza  reglementarilor economice  aferentă tarifului unic  pentru serviciul de apă și 
canalizare prestate prin intermediul  infrastructurii specifice dezvoltată din fonduri 
europene nerambursabile  și/sau  de la bugetul de stat. 

În aceste conditii ,finantarea serviciului se face  prin aplicarea de catre operator  a 

pretului/tarifului unic si a strategiei tarifare ,care se fundamenteaza in conformitate  cu 
Metodologia de analiza  cost – beneficiu pentru  investitiile in infrastructura de apă şi canalizare 
,aprobate prin hotarire a Guvernului conform art.35 (2) din Legea nr.241/2006 a serviciului de 
apasi canalizare ,republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

Strategia tarifară se elaboreză  de catre unitatea administartiv teritorială Mitrofani  ,pentru 
o perioada de 5 ani ,se actualizează ori de cite ori este necesar si se aprobă prin hotarîre a autoritaţii 
deliberative . 

Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în 
infrastructura de apă şi canalizare  realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de 
stat si/sau din fonduri nerambursabile, conform art.35 (3) din Legea nr.241/2006 a serviciului 
de apasi canalizare ,republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

Stabilirea nivelului pretului/tarifului unic se aprobă ,cu avizul A.N.R.S.C ,prin hotărîre 
a autoriăţii deliberative a unităţii administartiv teritoriale . 

Dupa stabilire, ajustarile ulterioare ale pretului/tarifului unic  se avizează  de catre 

A.N.R.S.C, în conformitate cu strategia de tarifare şi cu formulele prevazute  , conform art.35 (4) 
din Legea nr.241/2006 a serviciului de apasi canalizare ,republicata,  cu modificarile si 
completarile ulterioare si art.19 din Ordinul nr.230/2022 privind aprobarea Metodologiei de 



ajustare a preţurilor /tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si canalizare ,pe baza 
stategiei de tarifare aferenăa planului de afaceri. 

In concluzie a fost modificat şi  completat art.20   din. Regulamentul de Organizare si 
Functionare al serviciului de apa si canalizare aprobat prin H.C.L nr.24/2022 astfel  : 

 –preţurile/tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare vor fi 
elaborate in conformitate cu prevederile  art.35 alin (2) , (3) si (4)  ) din Legea nr.241/2006 a 
serviciului de apa si canalizare ,republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Preturile /tarifele unice se vor fundameta pe baza Strategiei de tarifare si Planul 

anul de evoluţie a preţului/tarifului unic pentru perioada 2023-2027; 

Fapt pentru care este obligatorie practicarea tarifului unic , precum si aprobarea startegiei de 

tarifare aferentă analizei de cost –beneficiu a proiectelor de investiții, elaborată pentru o periaodă 

de minimum 5 ani.   

 Aplicarea tarifului unic și a strategiei de tarifare este obligatorie. Deasemenea,  strategia de 

tarifare  constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții  iar neaprobarea ei  poate 

atrage corecții financiare de pâna la 100 %. 

În cazul în care sunt înregistrate influenţe majore în activitatea operatorului,operatorul poate 

solicita avizarea actualizarii Strategiei de tarifare. 

2.2. Planul anual  de evoluție a tarif  unic  

             În conformitate cu prevederile art.29 alin.(11) din Legea nr.241/2006, Consiliul Local 

Mitrofani va emite o hotarire de completare a hotaririi de dare in administrare cu aprobarea 

Planului anual de evolutie a tarifelor pentru implementarea celor doua proiecte in perioada 2023-

2027.Acest plan anual trebuie să cuprindă: reguli, principii și formule de ajustare/modificare 

preț/tarif unic. 

 Principii Generale : 

1. Principiile privind finanţarea serviciilor de utilităţi publice sunt stabilite la art. 43 din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, respectiv: 

1. Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se 



realizează pe criterii economice şi comerciale, prin mijloacele materiale şi financiare prin 

bugetul de   venituri şi cheltuieli al  SC APĂ CANAL HORIA ,societate  cu personalitate 

juridică in subordinea Consiliului Local  Horia. 

 

2. Veniturile SC APĂ CANAL HORIA se constituie din încasarea de la utilizatori, sub 

formă de preţuri/tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate 

, cu respectarea următoarelor principii:  

a) asigurarea autonomiei financiare;  

b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice;  

c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii 

publice de interes general;  

d) recuperarea în totalitate  a costurilor furnizării/prestării serviciilor.  

 

 

2. Principiu privind accesul populației la serviciile de alimentare cu apă și canalizare: 

Principiile care trebuie aplicate  atunci când se stabilesc prețuri/tarife unice, și anume 

recuperarea costurilor și suportabilitatea, sunt prevazute la art.9 din Directiva 2000/60/CE de 

stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei. Pentru a putea contribui la 

sustenabilitatea infrastructurilor de apa, prețul/tariful unic ar trebui  sa acopere, în practică, cel 

puțin costurile de exploatare ți de întreținere, precum  și o parte semnificativă din amortizarea 

activelor. 

Potrivit art.12 din Ordinul nr.230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare a 

preţurilor /tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si canalizare ,pe baza stategiei 

de tarifare aferenăa planului de afaceri,analiya si prognoya suportabilitatii tarifelor se face cu 

respectarea cerintei privind incadrarea in nivelul minim al ratei de suportabilitate – 2,5% pentru 

gospodaria medie de pe intreaga arie de operare. 

Suportabilitatea este un indicator care depinde atit de pretul serviciilor cit si de capacitatea 
utilizatorilor de a plati pentru aceste servicii.Pentru calcului ratei de suportabilitate s-au luat in 
calcul : venitul mediu pe gospodarii,consumulindividual pe gospodarie,numarul de gospodarii si 
tarifele initiale. 



 Rata de suportabilitate  este calculată urmatoarea formulă: 

Rata de suportabilitate (%)=  Total factura pe luna /Venitul mediu *100 

Venitul total mediu lunar pe o  gospodarie din mediul rural-1.650,87 lei conform datelor 

obtinute INS ( www.insse.ro) 

Pentru venitul total mediu lunar la nivel de  unitate administrativ teritoriala Horia  s-a luat 

luna aprilie   2022. 

-  30 lei / gospodarie/ 249 de gospodarii  = 0,120 lei 

Rata de suportabilitate este calculate la nivelul venitului  disponibil pe gospodarie si este 

exprimata in procente.In cazul in care implementarea startegiei tarifare conduce la o rata de 

suportabilitate sub limita de 2.5 %, operatorul trebuie sa isi revizuiasca strategia de tarifare. 

Potrivit art.36 din Legea nr.241/2006  a serviciului de laimentare cu apa si canalizare ,in 

cazulin care din motive de costuri de operare ridicate,rata de suportabilitate prognozata 

inregistreaza valori peste 3%,Consiliul Local Horia  adopta masuri de protectie sociala  pentru 

categoriile defavorizate.Acest lucru este permis prin aprobarea  componentei de solidaritate  si 

introdusa in structura de tarif- denumit FOND DE SOLIDARITATE- 1%  la nivelul cheltuielilor 

de exploatare.. 

                      0.120*100= 1.2% este sub nivel național de 2,5% 

  

Planul anual de evoluție a prețului/tarifului unic  are urmatoarele componente: 

1. Strategia de tarifare – sub forma unui tabel care prevede ajustări anuale cu IPC ale pretului/ 

tarifului unic inițial conform analizei cost –beneficiu pe urmatorii 5 ani. 

2. Regula de ajustare a prețului/tarifului unic care prevede data ajustării și aplicării  noului 

preț/tarif unic - 1 ianuarie a fiecărui an. 

3. Formula de ajusatre a prețului/tarifului unic  care prevede parametrii de calcul ai ajustării 

tarifare  cu inflația. 

 

2.3. Strategia de tarifare 

http://www.insse.ro/


 

Strategia de tarifare se realizează în baza analizei cost-beneficiu și prevede o planificare a 

evolutiei cresterii pretului/tarifului unic, în termeni reali, pe o perioada de minim 5 ani, care să 

asigure sustenabilitatea proiectelor de investiții sub forma tabelară . 

Pentru ca strategia de tarifare sa fie aplicabila trebuie îndeplinite cumulativ urmatoarele 

condiții: 

a) Prețul/tariful unic inițial să fie exprimat în lei/mc; 

b) Să fie stabilită data cind se aplica prețului/tariful initial Pn/Tn – dupa obtinerea 

avizului ANRSC Bucuresti si aprobare in Consiliu Local Horia. 

c) Serviciul alimentare cu apa si canalizare  să solicite la ANRSC Bucuresti avizul 

pentru tariful initial ; 

d) Prețul/tariful  inițial pentru apa si canalizare a fost stabilit prin hotarire de consiliul 

local ; 

e) Ajustarile ce se vor face asupra tarifului initial  vor fi  cu rata inflatiei si cresteri in 

termini reali; 

f) Să fie stabilită data ajustării anuale – 1 ianuarie a fiecarui an . 

 

STRATEGIA 

DE 

TARIFARE 

CREȘTERI A 
DATE in 

TERMENI 

REALI  

2023 2024 2025 2026 2027 

Specificație 

1 ianuarie - 

prețul/tariful  

INITIALPn/Tn 

Lei/mc 

1ianuarie 

An n+1 

(%) 

1 

ianuarie 

An n+2 

(%) 

1ianuarie 

An n+3 

(%) 

1ianuarie 

An n+4 

(%) 

1ianuarie 

An n+5 

(%) 

Anul n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

Apa Pn % % % % % 

Canal Tn % % % % % 

 



STRATEGIA 

DE 

TARIFARE 

TARIFE 

INITIALE 

2022 

lei/mc  

2023 2024 2025 2026 2027 

Specificație 

- prețul/tariful  

INITIAL Pn/Tn 

Lei/mc 

1ianuarie 

An n+1 

(%) 

1ianuarie 

An n+2 

(%) 

1ianuarie 

An n+3 

(%) 

1ianurie 

An n+4 

(%) 

1ianurie 

An n+5 

(%) 

Anul 2022 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

Apa 2,99 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 

       

 

 

Ajustarile in termeni reali nu includ inflatia  si nici taxa pe valoare adaugata. 

 

Prețuri/Tarife la data inițială  MAI 2022 

 

  Astazi, la data elaborării strategiei de tarifare  pentru serviciile de:  

- alimentare cu apă potabilă,  

- canalizare – epurare ape uzate menajere, se prezintă astfel: 

UAT/SERVICIU 
UAT Horia   

Lei/mc   

Tarif  apa potabilă /  2,99   

Total tariff apa potabila 

fără TVA 
2,99   

Aprobare/Hotarâre    

 

 

      Regula de ajusatre 

Planul anual de evoluție a prețului/tarifului unic prevede si  o crestere anuală dată de inflație 

si cresteri in termini reali. 



Prețul/Tariful unic se ajustează in termeni reali  si cu rata inflatiei la data de 1 ianurie 

a fiecarui an. 

Pentru ca regula de ajustare din hotarirea de dare in administrare  sa fie aplicabilă trebuie 

indeplinite cumulativ urmatoarele condiții: 

     a) data stabilită pentru ajustare din hotarire să fie identică cu data ajustării anuale în  

startegia de tarifare; 

    b) data ajustarii anuală  cu rata inflatiei sa fie aceeași  cu data din hotarirea de dare in 

administrare. 

 

 Ajustarile in termeni reali nu includ inflatia  si nici taxa pe valoare adaugata. 

      

În cadrul planului anual de evoluție a prețului/tarifului unic se va utiliza urmatoarea 

formulă: 

 

Formula de calcul 

 

              Tarif n+i = Tarif n * (1+a n+1)* (1+a n+2)* (1+a n +3)* (1+a n+4)* (1+ a n+5)*I n+i 

unde : 

Tarif n+i -  Tariful la data  1 ianuarie  2023,2024,2025,2026,2027; 

Tarif n - Tariful initial la data de mai 2022; 

a n+1, a  n+2,    – ajustarea  in termeni reali a tarifului pentru n+1,n+2; 

a n+i - ajustarea  in termeni reali a tarifului pentru n+i; 

 I n+i – inflatia aferenta ajustarii n+i, calculata astfel: 

                   I n+i = IPC*(1+INF )m/12/ IPI  

unde : 

IPC – indicele pretului current,cel mai recent indice al preturilor  disponibil publicat de Institutul 

National de Statistica la data solicitarii; 

IPI - indicele preturilor initial la data de mai  2022 

INF – rata inflatiei pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent indice al preturilor 

disponibil si data efectiva de aplicare a noului tariff. 



m- numarul de luni intre data celui mai recent indice al preturilor disponibil si data efectiva de 

aplicare a noului tarif 

    

2.4 Masuri economico –sociale adoptate pentru asigurarea accesului populației la serviciile 
de alimentare cu apă și de canalizare. 

 

Principiile care trebuie aplicate  atunci când se stabilesc tarifele la apă, și anume 

recuperarea costurilor și suportabilitatea tarifelor la serviciile de apă, sunt prevazute  în articolul 9 

din Directiva 2000/60/CE. Pentru a putea contribui la sustenabilitatea infrastructurilor de apă, 

tarifele ar trebui să acopere  cel puțin costurile de exploatare și de întreținere, precum și o parte 

semnificativă din amortizarea activelor. 

În același timp, serviciile de apă și de canalizare trebuie sa fie accesibile din punct de vedere 

social pentru consumatori. Astfel: 

- prin Legea nr.215/2018 pentru modificarea și completarea  Legii nr.241/2006 a seviciului 

de alimentare cu apă și canalizare, au fost introduse urmatoarele măsuri de sprijin, ce pot fi 

finanțate de la bugetele locale , în vederea asigurării accesului persoanelor cu venituri reduse la 

serviciile de apă și canalizare: 

-acordarea de ajutoare lunare pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către 

familiile  și persoanele singure  care au media veniturilor banesti  nete lunare sub salariul minim 

brut pe țară  garantat la plata pe membru de familie; Subvenționarea se va face în limita unui plafon 

de maxim 75 l consum de apă pe persoană/zi și 75 l pe persoană/zi apă uzată. Metodologia  de 

acordare pe care o va aplica unitatea administartiv teritoriala Mitrofani  este similară cu ajutoarele 

de încalzire 

- prin Oug 144/2021 pentru modificarea și completarea  Legii nr.241/2006 a seviciului de 

alimentare cu apă și canalizare, au fost introduse urmatoarele măsuri de sprijin, ce pot fi finanțate 

de la bugetele locale , în vederea asigurării accesului persoanelor cu venituri reduse la serviciile 

de apă și canalizarea sigurarea  fondurilor necesare pentru plata valorii totale sau partiale  valorii 

cheltuielilor realizate pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și 
canalizare, pentru familiile si persoanele singure care au media veniturilor banesti  nete 

lunare sub salariul minim prut pe tara garantat la plat ape membru de familie . 
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                                                                                                                            Anexa nr.4 

. 

 

PLANUL ANUAL DE EVOLUŢIE AL PREŢULUI/ 
TARIFULUI UNIC 

Planul anual de evoluție a prețului/tarifului unic prevede si  o crestere anuală dată de inflație 

si cresteri in termini reali. 

Prețul/Tariful unic se ajustează in termeni reali  si cu rata inflatiei la data de 1 ianurie 

a fiecarui an. 

Pentru ca regula de ajustare din hotarirea de dare in administrare  sa fie aplicabilă trebuie 

indeplinite cumulativ urmatoarele condiții: 

     a) data stabilită pentru ajustare din hotarire să fie identică cu data ajustării anuale în  

startegia de tarifare; 

    b) data ajustarii anuală  cu rata inflatiei sa fie aceeași  cu data din hotarirea de dare in 

administrare. 

STRATEGIA 

DE 

TARIFARE 

CREȘTERI A 
DATE in 

TERMENI 

REALI  

2023 2024 2025 2026 2027 

Specificație 

- prețul/tariful  

INITIALPn/Tn 

Lei/mc 

1ianuarie 

An n+1 

(%) 

1 

ianuarie 

An n+2 

(%) 

1ianuarie 

An n+3 

(%) 

1ianuarie 

An n+4 

(%) 

1ianuarie 

An n+5 

(%) 

Anul n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 



Apa Pn % % % % % 

Canal Tn % % % % % 

 

STRATEGIA 

DE 

TARIFARE 

TARIFE 

INITIALE 

2022 

lei/mc  

2023 2024 2025 2026 2027 

Specificație 

- prețul/tariful  

INITIAL Pn/Tn 

Mai Lei/mc 

1ianuarie 

An n+1 

(%) 

1ianuarie 

An n+2 

(%) 

1ianuarie 

An n+3 

(%) 

1ianurie 

An n+4 

(%) 

1ianurie 

An n+5 

(%) 

Anul 2022 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

Apa 2,99 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 

 

Ajustarile in termeni reali nu includ inflatia  si nici taxa pe valoare adaugata. 

 

Prețuri/Tarife la data inițială  MAI 2022 

 

  Astazi, la data elaborării strategiei de tarifare  pentru serviciile de:  

- alimentare cu apă potabilă,  

- canalizare – epurare ape uzate menajere, se prezintă astfel: 

UAT/SERVICIU 
UAT HORIA   

Lei/mc   

Tarif  apa potabilă /  2,99   

Total tariff apa potabila 

fără TVA 
2,99   

Aprobare/Hotarâre    

 

 

Ajustarile in termeni reali nu includ inflatia  si nici taxa pe valoare adaugata 

 



Pentru ca regula de ajustare din  contractul de delegare de gestiune  sa fie aplicabilă trebuie 

indeplinite cumulativ urmatoarele condiții: 

     a) data stabilită pentru ajustare din hotarire să fie identică cu data ajustării anuale în  

startegia de tarifare; 

    b) data ajustarii anuală  cu rata inflatiei sa fie aceeași  cu data din hotarirea de dare in 

administrare. 

     

În cadrul planului anual de evoluție a prețului/tarifului unic se va utiliza urmatoarea 

formulă: 

(8)Formula de calcul 

              Tarif n+i = Tarif n * (1+a n+1)* (1+a n+2)* (1+a n +3)* (1+a n+4)* (1+ a n+5)*I n+i 

unde : 

Tarif n+i -  Tariful la data  1 ianuarie  2023,2024,2025,2026,2027; 

Tarif n - Tariful initial la data de mai 2022; 

a n+1, a  n+2,    – ajustarea  in termeni reali a tarifului pentru n+1,n+2; 

a n+i - ajustarea  in termeni reali a tarifului pentru n+i; 

 I n+i – inflatia aferenta ajustarii n+i, calculata astfel: 

                   I n+i = IPC*(1+INF )m/12/ IPI  

unde : 

IPC – indicele pretului current,cel mai recent indice al preturilor  disponibil publicat de Institutul 

National de Statistica la data solicitarii; 

IPI - indicele preturilor initial la data de mai  2022 

INF – rata inflatiei pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent indice al preturilor 

disponibil si data efectiva de aplicare a noului tariff. 

m- numarul de luni intre data celui mai recent indice al preturilor disponibil si data efectiva de 

aplicare a noului tarif 
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