
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din _________________ 2017 
 

 

privind: aprobarea Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) 
pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea,  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3535/20.04.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru  promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeanã, 
regională şi europeană și al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi 
rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresele nr. 581/21.03.2017, 742/11.04.2017 şi nr. 
815/20.04.2017 ale S.C. Apă Canal S.A., înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
2620/21.03.20167, 3320/11.04.2017, respectiv  3535/20.04.2017; 

Având în vedere prevederile art. 11, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 12, alin. (1), lit. (l) şi art. 35, alin. (3) din Legea nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă Strategia de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) pentru 

implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Apă Canal S.A. Galaţi şi Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galaţi”. 

  
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
Contrasemnează pentru legalitate 
           Secretarul Judeţului, 
                  Paul Puşcaş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Lmscupuip,                                                                 Şef Serviciu Lmscupuip, 

Neculai Mădălin/1 ex./20.04.2017                                                                                                                                Paula-Elena Simion 
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Anexa nr. 1 
 
 

Planul anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare 
 

Strategia de 
tarifare 

(în 
procente) 

Tarif 
iniţial 

(actual) 

Ajustări în termeni reali 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

RON/m3 % % % % % % % 

Tarif apă 3.84 5.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.50% 1.50% 7.50% 

Tarif 
canalizare 

2.12 5.00% 2.00% 3.00% 3.50% 7.50% 
10.00
% 

18.00
% 

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

 
Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an, cel târziu la 1 iulie 

atât cu inflaţia cumulată pe ultimul an, cât şi 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 iniţial; 
a n+1, a n+2 – ajustari în termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2 
a n+i   – ajustari în termeni reali a tarifului la data n+i 
I n+i   – inflaţia aferentă ajustării n+i care se calculeaza conform 

următoarei formule:  
 

                  CPI x (1+INF)m /12 
I n+i  = 
                           IPI 
unde: 

CPI   – cel mai recent Indice al preţurilor disponibil; 
IPI   – indicele preţurilor iniţial, de la luna Septembrie 2016; 
INF  – inflaţia pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al 

preţurilor disponibil;  
m   – numărul de luni între data celui mai recent indice de preţ disponibil şi 
data efectivă a noului tarif; 

Indicele Preţurilor  – Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de Institutul 
Naţional de Statistică. 
 

 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3535/20.04.2017 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind: aprobarea Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) 
pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020”.  

 

 

Pentru respectarea Directivei UE 91/271/CEE şi a Directivei UE 98/83/EC s-a 
elaborat Studiul de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apă și Apă Uzată in Județul Galați, în perioada 2014-2020” în care sunt incluse investiții în 
21 de unităţi administrativ teritoriale.  

Obiectivul proiectului este realizarea lucrărilor necesare pentru atingerea obiectivelor 
convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementare Directivei 
91/271/CEE cu privire la  colectarea și tratarea apelor uzate urbane in județul Galați și 
conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitarea apei destinate  consumului uman, 
așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 cu privire la 
calitatea apei potabile. 

Aceste obiective, valabile atât pentru zonele urbane cât și cele rurale,  vor fi susținute 
prin  investiții specifice la nivelul județului Galaţi, cofinanțate prin Programul Operațional  de 
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiţii de management eficient al resurselor, obiectivul specific 3.2 Creşterea nivelului de 
colectare şi epurare a apelor uzate urbane. 

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului elaborat pentru POIM 2014-
2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 
eficient al resurselor, obiectivul specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a 
apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 
populaţiei, aprobat prin Ordinul 383/25.03.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, 
pentru aprobarea Cererii de finanţare a proiectului mai sus menţionat, este necesar 
adoptarea unei hotărâri de consiliu judeţean pentru aprobarea Planului anual de evoluţie a 
tarifelor la apă şi canalizare.  

 
Planul anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare este prezentat mai jos: 
 

Strategia de 
tarifare 

(în 
procente) 

Tarif 
iniţial 

(actual) 

Ajustări în termeni reali 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

RON/m3 % % % % % % % 

Tarif apă 3.84 5.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.50% 1.50% 7.50% 

Tarif 
canalizare 

2.12 5.00% 2.00% 3.00% 3.50% 7.50% 
10.00
% 

18.00
% 

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

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an, cel târziu la 1 iulie, 
atât cu inflaţia cumulată pe ultimul an, cât şi 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 iniţial; 
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  – inflaţia aferentă ajustării n+i care se calculeaza conform 

următoarei formule:  
 

                  CPI x (1+INF)m /12 
I n+i  = 
                           IPI 

unde: 
 
CPI  –  cel mai recent Indice al preţurilor disponibil; 
IPI  –  indicele preţurilor iniţial, de la luna Septembrie 2016; 
INF  –  inflaţia pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al 
preţurilor disponibil;  
m –  numărul de luni între data celui mai recent indice de preţ disponibil şi 
data efectivă a noului tarif; 
Indicele Preţurilor – Indicele Preţurilor de Consum Total publicat lunar de Institutul 
Naţional de Statistică. 
 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea Strategiei de tarifare (Planul anual 
de evoluţie a tarifelor) politicii tarifare pentru implementarea „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020”. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor interesate din aparatul propriu, 
precum şi avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, şi 3 din cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobarea şedinţei în plen a Consiliului 
Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

P R E Ş E D  I N T E, 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Serviciul Lmscupuip,                                                                 Şef Serviciu Lmscupuip, 

Neculai Mădălin/1 ex./18.04.2017                                                                                                                                Paula-Elena Simion                                                                                                                                                                           



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3535/20.04.2017 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind:  aprobarea Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) pentru 
implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020”. 

 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul, domnul Costel Fotea, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi, propune adoptarea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea Strategiei 
de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) pentru implementarea „Proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014-
2020”. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt  – În perioada noiembrie 2016 - martie 2017 s-a derulat activitatea 
de evaluare a Cererii de finanţare cu documentele suport, pentru „Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în 
perioada 2014 - 2020”, evaluare realizată de experţii Comisiei Europene - 
JASPERS şi ai Autorităţii de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.  
Planul anual de evoluţie a tarifelor a fost modificat, urmare a reviziei unor 
secțiuni, datorită recomandărilor primite de la evaluatori.  

b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susținut de dispozițiile 
art. 11 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare – asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară se constituie, în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a 
unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori al furnizării în 
comun a unor servicii publice.  

 
Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 35 alin. (3) faptul că: „Strategia 
tarifară se elaborează de către unitatea administrativ-teritorială/asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este 
necesar şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-
teritoriale[…]  

 
Potrivit art . 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor 
sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave 
atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în 
procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare. 

 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de art. 12 alin. 
(1) lit. (l) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Astfel, în exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale 

adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: „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”. 



 

 
Prezentul raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 

lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați. 
În concluzie,  proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate și poate fi 

supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă.  
 
 

          
    Serviciul licitaţii, monitorizare a serviciilor           Şef serviciu, 
    comunitare de utilitate publică şi                Paula–Elena Simion  
    Unitate implementare proiecte                           
 

 
DIRECŢIA ECONOMIE    DIRECTOR EXECUTIV, 

ŞI FINANŢE            George Stoica 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU    DIRECTOR EXECUTIV, 
            Constantin Cristea 

 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE   DIRECTOR EXECUTIV, 

REGIONALǍ                       Camelia Epure 
 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                   ARHITECT ŞEF, 
                                              Mărioara Dumitrescu 

 
SERVICIUL CONTENCIOS ŞI                     Şef serviciu,  
   PROBLEME JURIDICE       Andrei Mişurnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Lmscupuip,                                                             Şef Serviciu Lmscupuip,  

Neculai Mădălin/1 ex./18.04.2017                                                                                                                             Paula-Elena Simion 


