
ROMÂNIA  
JUDEŢUL BACĂU 

ORASUL TIRGU OCNA 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificarii  pretului / tarifului  la apa potabila si canalizare si respectiv  
aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei 

potabile 
 

 Primarul orasului Tirgu Ocna , judetul Bacau 
Luand in considerare: 
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau , nr. 873 din 

22.11.2018, inregistrata la Primaria orasului Tirgu Ocna sub nr. 14447 din 23.11.2018; 
- Avizul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de  

Utilitati Publice  nr. 612773/01.11.2018 privind modificarea preturilor si tarifelor la 
serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare; 

- Decizia Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de   
Utilitati Publice nr.  209/05.11.2018; 

- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul administrative intretinere, 
monitorizare utilitati publice, inregistrat sub nr.14495 din 23.11.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Ocna , nr.14497 din 23.11.2018; 
Avand in vedere cadrul legal : 

- art. 1 , alin.1) lit.a) si b), art. 7, alin.1), lit. h),  art. 8, alin. 3), lit.k)  si art. 10, alin.  
5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata , cu 
modificari si completari ; 

- art.12, alin.1), lit.i) si art. 35, alin. 8) , art. 36 din Legea nr. 241/2006 – a  
serviciului de alimentare cu apa si canalizare , republicata, cu modificari si completari. 

În aplicarea art. 2 si art. 7, alin.13) din Legea privind transparența decizională în   
administrația publică nr.52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
și luând în considerare Anunțul nr. 14634/27.11.2018 privind supunerea spre dezbatere 
publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificarii  pretului / tarifului la apa 
potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si transport 
in vederea redistribuirii apei potabile si Procesul verbal de afisare a anuntului , nr. 
14635/27.11.2018. 

In temeiul prevederilor  art. 36, alin. 2), lit. d) si alin.6), lit.a), pct. 14) coroborate 
cu art.45, alin.2), lit.c) și art.115, alin.1), lit.b) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

PROPUNE 
 

Art. 1. Se aproba noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa 
potabila si de canalizare si pretul de producere si transport in vederea redistribuirii apei 
potabile, pentru intreaga arie de operare, conform Avizului A.N.R.S.C. nr. 
612773/01.11.2018 dupa cum urmeaza : 
 
 Pret/Tarif pentru populatie 

lei/mc (inclusiv TVA) 
Pret/Tarif pentru rest 
utilizatori lei/mc (fara TVA) 

Apa potabila produsa, 
transportata si distribuita pe 
intreaga arie de operare 

4,41 4,05 

Canalizare – epurare pentru 3,58 3,01 



intreaga arie de operare 
Apa potabila produsa si 
transportata in vederea 
redistribuirii pentru intreaga 
arie de operare 

 1,48 

 
 
Art. 2. Se mandateaza domnul SILOCHI STEFAN- Primarul orasului Tirgu 

Ocna, având calitatea de reprezentant al orasului Tirgu Ocna  în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau să voteze în conformitate cu prevederile 
art.1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociaţiei. 

 
 Art. 3.  In conformitate cu prevederile art. 48, alin.2) si art. 49, alin.2) din Legea 
nr. 215/2001 – a administratiei publice locale , republicata, cu modificari si completari , 
prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Bacau, Primarului 
orasului Tirgu Ocna,  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB persoanei 
nominalizate la art.2 si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii .  
 
 
                     INITIATOR, 
PRIMARUL ORASULUI TIRGU OCNA 
                   Ştefan ŞILOCHI                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                                                                                        SECRETAR ORAS Corina VÃSOIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
ORAS TIRGU OCNA 
SERVICIUL ADMINISTRATIV INTRETINERE 
MONITORIZARE UTILITATI  PUBLICE 
Nr.14495 din 23.11.2018 
                                                                              
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
Privind aprobarea modificarii  pretului / tarifului  la apa potabila si canalizare si respectiv  

aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei 
potabile 

 
 Cu adresa  nr. 873/22.11.2018, inregistrata la Primaria orasului Tirgu Ocna  sub nr. 
14447/23.11.2018. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ne trimite solicitare pentru 
promovarea unui proiect de hotarare avand ca obiect modificarea  pretului / tarifului la apa 
potabila si canalizare si respectiv modificarea pretului de producere si transport in vederea 
redistribuirii apei potabile. 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau a incheiat , in numele si pentru unitatile 
administrativ teritoriale membre, Contractul de delegare  nr. 2006/556/29.11.2010- a gestiunii 
serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare cu Societatea Comerciala Compania Regionala 
de Apa Bacau S.A.  

In baza art. 36.4 din Contractul de delegare  si luand in considerare Avizul A.N.R.S.C.  
nr. 612773/01.11.2018 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de 
alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare si  Decizia A.N.R.S.C.                            
nr.  209/05.11.2018  privind modificarea pretului de producere si transport in vederea 
redistribuirii apei potabile pentru intreaga arie de operare, operatorul serviciilor de furnizare a 
apei potabile si a serviciilor de canalizare a propus modificarea pretului /tarifului pentru 
furnizarea acestor servicii, cu urmatoarele argumente : 

A.  CREȘTREA PRETULUI ȘI CONSUMULUI ENERGIEI ELECRTICE 
De la ultima fundamentare a preturilor/tarifelor ( anul 2014): 
A CRESCUT CU 98  % CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA, ca urmare a  

faptului ca S.C. CRAB S.A. a preluat trei sisteme noi: Saucesti, Tamasi, Casin si in acelasi 
timp a pus in functiune noi intalatii: Statia de epurarea Buhusi, Statia de epurare Moinesti 
Nord, Statia de epurare Moinesti Sud, un numar de 67  km retea de canalizare (Bacau, 
Targu Ocna, Darmanesti, Letea Veche, Hemeius, Margineni), 11 km retea de distributie 
(Moinesti, Buhusi), cu cele 28 de statii de pompare aferente si a modernizat   Statia de 
epurare Bacau; 

A CRESCUT CU 50% PRETUL ENERGIEI ELECTRICE , 
 

B. CHELTUIELILE CU MUNCA VIE 
Cheltuielile cu munca vie au crescut ca urmare a modificarii Tarifului orar,  aceste  

modificari avand loc in fiecare an, dintre care in anul 2014 si anul 2015 chiar de doua ori. 
Astfel, SALARIUL MINIM  PE ECONOMIE A CRESCUT CU 123%,respectiv 

de la 850,00 lei in anul 2014,  
la 1.900,00 lei in anul 2018 

De asemenea, au crescut si contributiile la asigurarile sociale,ca urmare a noilor modificari  
legislative in domeniu. 
 Mai jos, este prezentată o sinteza a cresterilor anterior mentionate: 
 



DATA PUNERII IN 

APLICARE 

SALAR MINIM PE 

ECONOMIE 
CADRU LEGISLATIV 

1 ianuarie 2018 1.900,00 H.G. nr. 846 / 2017 

1 februarie 2017 1.450,00 H.G. nr. 1 / 2017 

1 mai 2016 1.250,00 H.G. nr. 1017 / 2015 

1 iulie 2015 1.050,00 
H.G. nr. 1091 / 2014 

1 ianuarie 2015 975,00 

1 iulie 2014 900,00 
H.G. nr. 871 / 2013 

1 ianuarie 2014 850,00 

 

C. TRATAREA APEI 
MATERIALE TEHNOLOGICE, ALTE CHELTUIELI MATERIALE 
SPECIFICE 

 Cheltuielile cu materialele tehnologice, cu cele pentru tratarea apei au crescut, atat ca 
urmare modificarii cresterii costurilor materialelor cat si datorita preluarii de noi sisteme de apa. 
Exemple:  

Denumire material 
P.U. 

in anul 
2014 

P.U. 
in anul 
2018 

Crestere 
procentuala 

SULFAT DE ALUMINIU 724,89 lei/to 855,00 lei/to 18 % 
GAZE NATURALE 126,40 lei/MWh 136,93 lei/MWh 8% 
Nivelul pierderilor, avute în vedere la fundamentarea acestor modificari tarifare este de 

49%, conform prevederilor  Contractului de delegare. 
De asemenea, in ceea ce priveste cota de profit din noua fundamentare, aceasta este de 

doar 7,45%, fata de 15% cat era prevazut in avizul anterior; 
Fata de cele prezentate  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ne transmite ca 

se  impune promovarea unui proiect de hotarare privind aprobarea modificarii  pretului / tarifului 
la apa potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si transport 
in vederea redistribuirii apei potabile, dupa cum urmeaza: 
 Pret/Tarif pentru populatie 

lei/mc (inclusiv TVA) 
Pret/Tarif pentru rest 
utilizatori lei/mc (fara TVA) 

Apa potabila produsa, 
transportata si distribuita pe 
intreaga arie de operare 

4,41 4,05 

Canalizare – epurare pentru 
intreaga arie de operare 

3,58 3,01 

Apa potabila produsa si 
transportata in vederea 
redistribuirii pentru intreaga 
arie de operare 

 1,48 

 
Avand in vedere prevederile art.16 alin. (3) lit. c din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Bacau – ADIB coroborate cu prevederile art. 10, alin. 5) din Legea nr. 
241/2006, se impune acordarea unui  mandatul expres reprezentantului orasului Tirgu Ocna in 
AGA ADIB , in vederea exprimarii votului pentru aprobarea modificarii  pretului / tarifului 
la apa potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si 
transport in vederea redistribuirii apei potabile. 
  
SERVICIUL ADMINISTRATIV INTRETINERE,                                     AVIZAT 
    MONITORIZARE UTILITATI PUBLICE              sef  serviciu - Ing. Dan DICHISEANU 
                         Insp. Fratila Marian                                                        
                       



                                                                                  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
ORAS TIRGU OCNA 
PRIMAR 
Nr.14497 din 23.11.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii  pretului / tari fului la apa potabila 
si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si transport in 

vederea redistribuirii apei potabile 
 

 
Cu adresa nr. 873 din 22.11.2018 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau    

ne-a inaintat Avizul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de  Utilitati Publice  nr. 612773/01.11.2018 privind modificarea preturilor si tarifelor la 
serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare si Decizia Autoritatii Nationale 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de  Utilitati Publice nr.  209/05.11.2018, 
in vederea promovarii unui proiect de hotarare avand ca obiect modificarea pretului / 
tarifului la apa potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de 
producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile. 

Orasul Tirgu Ocna este membru fondator al Asociatiei de Dezvoltare 
intercomunitara Bacau din anul 2007 , conform Hotararii Consiliului local Tirgu Ocna 
nr.  84 din 31.10.2007 modificata si completata de  Hotararea Consiliului local nr. 24 din 
12/03.2009 – privind aprobarea participării oraşului Tîrgu Ocna în calitate de membru 
fondator la înfiinţarea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B”, 
precum si aprobarea Statutului A.D.I.B. 
 In anul 2010, in baza Hotararii Consiliului local Tirgu Ocna nr. 59/18.11.2010  a 
fost incheiat  Contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa 
si de canalizare nr. 2006/556/29.11.2010,  intre  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
Bacau in calitate de  reprezentant al unitatilor administrativ teritoriale membre si  
Societatea Comerciala Compania Regionala de Apa Bacau S.A. 

Cadrul legal pentru adoptarea proiectului de hotarare propus este dat de : 
- art.8, alin. 3), lit.k)  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,  

republicata , cu modificari si completari : “În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce 
le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilit ăţi publice şi 
adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor 
şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice  
/ procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente”. De 
asemenea, la art. 10, alin. 5) se prevede ca exercitarea atributiilor date in competenta 
Asociatiei de dezvotare intercomunitara,  cu privire la preturi si tarife , este 
conditionata de primirea , in prealabil, a unui mandat special din partea autoritatii 
deliberative a unitatii administrative teritoriale member ale asociatiei. “ 

- art. 12, alin. 1), lit.i)  din Legea nr. 241/2006 – a serviciului de alimentare cu apa  
si canalizare , republicata, cu modificari si completari: “În exercitarea atribuţiilor ce le 
revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri  privitoare la aprobarea 
preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 
respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor în 
vigoare elaborată de A.N.R.S.C” 
  



In contractul de delegare, la art. 36 - Preturi, tarife si alte surse de venit se 
stipuleaza ca ( art. 36.4)  “in cazul in care unitatile administrative teritoriale refuza sa 
permita operatorului sa aplice strategia de tarifare , acestea sunt obligate sa suporte din 
bugetul propriu pierderea potential de venituri ca urmare a acestui lucru . In aceasta 
situatie unitatile administrative teritoriale sunt obligate sa prevada in bugetul de 
venituri si heltuieli propriu cu prima rectificare sau cel tarziu la adoptarea bugetului 
nou , sumele de care operatorul a fost lipsit . Plata acestor sume trebuie facuta lunar 
pana la revizuirea deciziei.”  

Fata de cele prezentate si  luand in considerare  argumentarea SC CRAB SA 
adusă în favoarea solicitării de modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice de 
alimentare cu apă și de canalizare (memoriu de fundamentare transmis cu adresa nr. 
13534/21.11.2018) , prețuri care nu au mai fost modificate conform prevederilor 
art.36.4. din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, din data de 02.02.2015,  propun Consiliului local 
Tirgu Ocna spre analiza si adoptare prezentul proiect de hotărâre . 
 

PRIMARUL ORASULUI TIRGU OCNA 
Stefan SILOCHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




























