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PROIECT DE ROTA.RARE 

Avizat 
Secretar 

Pop Rodica 

~ 
privind aprobarea pretului de vanzare a apei potabile catre utilizatorii bran~ati la Sistemul de 

alimentare cu apa al ora~ului Va~cau 

A vand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr.7269/06.12.2018 intocmit de domnul Tulvan Eugen avand 

functia de referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
din Primaria ora~ului Va~cau prin care se propune initierea unui proiect de hotarare; 

- Expunerea de motive a primarului ora~ului Va~cau inregistrata la nr.7270/06.12.2018; 
In conformitate cu prevederile art. 43, alin. 3 ~i alin. 4 din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilitati publice,republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
coroborat cu prevederile art. 35, alin. 8 din Legea nr. 241/2006 a Serviciului de alimentare cu apa 
~i de canalizare , prevederile art. 15, alin. 2 ~i alin. 3 ,art.16 din Ordinul Pre~edintelui A.N.R.S.C. nr. 
65/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire , ajustare sau modificare a preturilor 
/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa ~i de canalizare ~i prevederile art. 291 ,alin. 
2 ,lit. i din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i 
prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 
in administratia publica , republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Tinand cont de respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 36, alin. 1, alin 2, lit. d ,coroborat cu alin. 6, lit.a ,pct.14 , art.45 ,alin.l ~i 
art.115,alin. l ,lit.b, din Legea 215/200 l Legea administratiei pub lice locale, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

Primarul ora~ului Va~cau propune Consiliului Local al ora~ului Va~cau prezentul proiect de 
hotarare: 

Art. 1. (1) Se aproba pretul de 2,93 lei/me. (fara TVA) ca pret de vanzare al apei potabile 
catre utilizatorii bran~ati la Sistemul de alimentare cu apa al Ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Prezenta hotarare va intra in vigoare la data obtinerii avizului Autoritatii Nationale 
de Reglementare a Serviciilor Comunitare pentru Utilitati Publice . 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 'incredinteaza Primarului ora~ului 
Va~cau ~i Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului. 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

Red.PR,ex.13 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

PRIMARIA ORA~ULUI V A~CAU 

Raport de specialitate 

Nr. 7269 din 06.12.2018 

privind aprobarea pretului de vanzare a apei potabile catre utilizatorii bran~ati la Sistemul 
de alimentare cu apa al ora~ului Va~cau 

Serviciul Public de Alimentare cu apa al ora~ului Va~cau face parte din sfera 
serviciilor de utilitati publice ~i face obiectul unor obligatii specifice de serviciu public in scopul 

asigurarii unui nivel ridicat al calitatii sigurantei ~i accesibilitatii, egalitatii de tratament, 
promovarii accesului universal ~i a drepturilor utilizatorilor, avand urmatoarele ca particularitate 
faptul ca este fumizat/prestat pe baza principiului "beneficiarul plate~te" iar recuperarea 
costurilor de exploatare ~i de investitie se face prin preturi ~i tarife. 

Facand o analiza a situatiei economico-financiara pe ultimele 12 luni ,respectiv 
decembrie 2017 - decembrie 2018 ,la activitatea de apa s-a constatat ca incasarile din apa 
livrata sunt mult mai mici decat cheltuielile materiale ~i salariale . 

La elementul de cost energie electrica s-a calculat costul din facturile pe ultimele 12 
luni,la reparatii in regie ,servicii executate de terti ~i alte cheltuieli materiale s-a luat in calcul 
valoarea pe ultimele 12 !uni , cheltuielile cu munca vie au fost extrase din statele de plata ale 

angajatilor serviciului public iar CAS, CASS, ~omaj , contributii pentru concedii ~i 
indemnizatii ,fond de garantie , fond rise ~i accidente s-au determinat prin aplicarea cotelor 
legale la valoarea salariilor ~i rezulta ca toate aceste influente due la necesitatea majorarii 
pretului la apa . 

Reglementarea juridica a proiectului de hotarare o constituie prevederile art. 8 ,alin. 
1 ,lit. i, art. 9,alin. 2 ,lit.d din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51 /2006 , ale 
art. 12 , alin. 1 ,lit. i, art. 13 , art. 34 ,alin. 1 din Legea serviciului de alimentare cu apa ~i de 
canalizare nr. 241/2006 , ale Ordinului pre~edintelui A.N.R.S.C nr. 65/2007 privind aprobarea 
metodologiei de stabilire , ajustare sau modificare a preturilor /tarifelor pentru serviciile publice 
de alimentare cu apa ~i de canalizare; 

Delegarea serviciului se face cu respectarea conditiilor legale catre operatorul regional 
SC Serviciul Public ora~ Va~cau SRL. 

Este necesar ca rata de suportabilitate (procentajul din venitul mediu lunar al gospodariei 

cheltuit pe o categorie de servicii comunitare de utilitati publice (nivelul facturii medii lunare 
'impartit la venitul mediu lunar al gospodariei exprimat in procente sa reprezinte max. 3,5 %, ca 
valoare orientativa, asa cum este prevazut in Hotararea de Guvern nr. 246 din 16 februarie 2006 
pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de 
utilitati publice. 

"Rata de suportabilitate trebuie sa fie calculata pentru fiecare judet, iar in interiorul 
judeµilui separat pentru zonele urbane ~i rurale. Suportabilitatea va fi calculata lunar (factura 
medie lunara impartita la veniturile lunare medii ale gospodariei) dar considerand datele medii 



pentru o perioada de eel putin 1 an. Consiliile locale, consiliile judetene sau asociatiile de 

dezvoltare comunitara, dupa caz, pot stabili, in situatii justificate, un nivel al ratei de 

suportabilitate diferit de eel judetean." 

Rata de suportabilitate va fi calculata de autoritatile administratiei publice locale, 

municipale sau judetene implicate luand in considerare urmatoarea formula: 

Rata de suportabilitate(¾)=Total factura pe luna/ Venitul mediu xlOO 
Nivelurile generale recomandate pentru ratele de suportabilitate, calculate pe baza 

formulei anterioare, sunt: 

a) alimentare cu apa - canalizare ape uzate: rata de suportabilitate == 3,5%" 
Prevederea recomandata de 3,5 % se refera la sistemul de alimentare cu apa si canalizare. 

Desi in Strategia de mai sus trebuia calculata lunar aceasta rata de suportabilitate acest lucru nu 
s-a intamplat . 

Tinand cont de cele relatate mai sus a fost calculat pretul unui metru cub de apa 

potabila, conform Fisei de fundamentare a pretului elaborata de ANRSC la preµil de 2,93 lei / 

me. 

Fata de cele prezentate mai sus propun elaborarea unui proiect de hotarare privind 

aprobarea pretului de vanzare al apei potabile catre utilizatorii bran~ati la Sistemul de 

alimentare cu apa al ora~ului Va~cau la preµil de 2,93 lei/me. (faraTVA) cu mentiunea ca 
preµil va intra in vigoare dupa obtinerea avizului de la A.N.R.S.C. 

intocmit, 
COMPARTIMENT 

URBANISM ~I AMENAJAREA TERITORIULUI 


