
 
HOTĂRÂREA NR. ____ 

din      2019 

 

privind: aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, revizuit, 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: 5963/28.05.2019 

 

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 adresele S.C. Apă Canal S.A. Galaţi nr. 17970/27.05.2019, depusă şi 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 5963/27.05.2019 şi 

adresa nr. 18218/28.05.2019, depusă şi înregistrată la Registratura Generală a Consiliului 

Judeţean Galaţi sub nr. 6042/28.05.2019; 

 Având în vedere adresa nr. 26259/18.04.2019 de la Ministerul Fondurilor Europene – 

Direcţia Generală Programe Europene Infrastructură Mare; 

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, judeţeană, regională şi 

europeană şi 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 dispoziţiile art. 8, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 6, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 

pentru aprobarea strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice; 

Având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

informarea privind desfăşurarea procedurii nr. 16.507/2019; 

Având în vedere dispoziţiile art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor revizuit pentru implementarea 

“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în 

perioada 2014-2020”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărâre; 
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Art. 2. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional 

Apă Galaţi” să semneze Actul Adiţional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său 

legal, în numele şi pe seama Judeţului Galaţi. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Apă Canal S.A. Galaţi şi Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apă Galaţi”. 

 

 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 

 
Contrasemneazǎ pentru legalitate 

          Secretarul Judeţului, 

                 Coca Ionel                                                                       

 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

Stoica George 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Zaharia Mihai 
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Anexa  

 

Planul anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare 

 

Strategia 

de tarifare 

Tarif 

initial 

(Ron/m3) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Preţ apă 3.84 0.00% 5.00% 0.00 3.00% 1.00% 1.5% 1.50% 7.50% 

Tarif 

canalizare- 

epurare 

2.12 0.00% 5.00% 2.00% 19.00% 3.50% 7.50% 10.00% 18.00% 

 

Preţurile/ tarifele rezultate din revizuirea planului se aplică începând cu data de 

1 iulie 2019 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr.5963/28.05.2019 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor revizuit 
pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Galaţi, în perioada 2014 - 2020 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “Autorităţile 

administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile administraţiei publice 

centrale şi cu autorităţile de reglementare competente în ceea ce priveşte reglementarea, 

monitorizarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice”. 

Având în vedere dispoziţiile art. 6, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru 

aprobarea strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, “Autorităţile administraţiei publice locale – comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene 

sau ale municipiului Bucureşti, după caz, - adoptă, conform reglementărilor în vigoare din 

domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, strategii locale proprii privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, având la bază angajamentele asumate de 

România în procesul de negociere a acquisului comunitar şi prevederile strategiei naţionale, în 

termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri”. 

Art. 91, alin. (1), lit. d) din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că dintre principalele atribuţii, 

consiliul judeţean îndeplineşte şi atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine, 

asigurând potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean, privind […] 13. serviciile comunitare de utilitate publică de 

interes judeţean. 

Conform art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, 

consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în 

care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”. 

Pentru atingerea obiectivelor convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României 

pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea şi tratarea apelor 

uzate urbane în judeţul Galaţi şi conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei 

destinate consumului uman, aşa cum a fost transpusă în legislaţia românească prin Legea nr. 

458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004 şi completată 

de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011), Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a semnat cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Contractul de 

Finanţare nr. 158/20.12.2017 pentru realizarea investiţiei “Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020”. 



În cadrul Studiului de Fezabilitate ce a stat la baza întocmirii Aplicaţiei de Finanţare, a 

fost realizată Analiza Cost Beneficiu, prin care s-a stabilit noul Plan de tarifare pentru perioada 

2017 – 2023. 

În prezent, Apă Canal Galaţi are aprobat în contractul de delegare un Plan de tarifare pe 

perioada 2017-2023, care a fost realizat în cadrul Analizei Cost-Beneficiu, parte a Studiului de 

Fezabilitate pentru “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020”. Acest Plan de tarifare a fost finalizat în 2017, având ca 

date de plecare în prognoză, cheltuielile realizate de către societate în anul 2015. 

Având în vedere că în ultimii ani au fost înregistrate o serie de majorări importante a 

principalelor elemente de cheltuieli (energie, materiale, combustibil, salarii, etc.), în principal ca 

urmare a schimbărilor legislative, a evoluţiei macro-economice şi a creşterii salariului minim la 

nivel national, care nu au putut fi estimate la momentul realizării Analizei Cost-Beneficiu, 

Societatea Apă Canal Galaţi propune revizuirea preţurilor/tarifelor începând cu data de 1 iulie 

2019. 

În acest context, Societatea Apă Canal Galaţi a solicitat Consultantului societăţii Ramboll 

SRL efectuarea unui studiu privind impactul schimbărilor legislative şi macro-economice asupra 

sustenabilităţii pe termen scurt, mediu şi lung a activităţii, luând în considerare elementele care 

au stat la baza Analizei Cost Beneficiu. 

Elementele au condus la concluzia că pentru asigurarea sustenabilităţii în activitate, 

inclusiv în rambursarea creditelor contractate în sumă de cca. 92.990.000 lei precum şi 

participarea în perioada 2019 – 2021 la rambursarea creditului încheiat de Primăria Municipiului 

Galaţi cu Banca Europeană de Investiţii cu cca. 4.800.000 lei, este necesară revizuirea 

strategiei de tarifare rezultată din Analiza Cost Beneficiu a proiectului POIM. 

În acest sens se impune o revizuire a preţurilor/tarifelor începând cu data de 1 iulie 2019, 

astfel: 

Strategia de tarifare iniţială: 

 

Strategia 

de tarifare 

Tarif 

iniţial 

(Ron/m3) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Preţ apă 3.84 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.5% 1.50% 7.50% 

Tarif 

canalizare- 

epurare 

2.12 0.00% 5.00% 2.00% 3.00% 3.50% 7.50% 10.00% 18.00% 

 

Strategia de tarifare revizuită: 

 

Strategia 

de tarifare 

Tarif 

iniţial 

(Ron/m3) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Preţ apă 3.84 0.00% 5.00% 0.00% 3.00% 1.00% 1.5% 1.50% 7.50% 

Tarif 

canalizare- 

epurare 

2.12 0.00% 5.00% 2.00% 19.00% 3.50% 7.50% 10.00% 18.00% 

 

 



 

Preţurile/tarifele rezultate din revizuirea planului de tarifare urmează să se aplice 

începând cu data de 1 iulie 2019, ţinând seama de următoarele prevederi legale: 

- art. 8, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naţionale 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- art. 91, alin. (1), lit. d) şi art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr. 26259/18.04.2019 de la Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală 

Programe Europene Infrastructură Mare 

- adresa nr. 17970/27.05.2019 a Societăţii Apă Canal Galaţi, depusă şi înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 5963/27.05.2019. 

 Faţă de cele expuse solicităm raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 a 

Consiliului Judeţean Galaţi şi supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

 

P R E Ş E D I  N T E, 
 

Costel Fotea 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 5963/28.05.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind: aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor revizuit 
pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Galaţi, în perioada 2014 – 2020 
 

 Iniţiatorul, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, prezintă un proiect de 
hotărâre al cărui scop îl reprezintă aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor revizuit 
pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în 
perioada 2014 – 2020. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- art. 8, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 6, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naţionale 
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- adresa nr. 17970/27.05.2019 a Societăţii Apă Canal Galaţi, depusă şi înregistrată la 
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 6953/27.05.2019. 
 Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi poate fi aprobat de plenul 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 

DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE 
DIRECTOR EXECUTIV, 

                 George Stoica 

 

 

DIRECŢIA  DEZVOLTARE REGIONALĂ, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Camelia Epure 

 

 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF, 
ARHITECT ŞEF, 

Mărioara Dumitrescu 

 

 

DIRECŢIA DE PATRIMONIU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Constantin Cristea 

 

 

SERVICIUL  CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE,  


