
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                                          PROIECT 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţului de furnizare apă potabilă şi tarifului la canalizare practicat de  

Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare pentru anul fiscal 2017 modificat  

prin Avizul ANRSC şi care se constituie venit la bugetul serviciului 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: 

Având în vedere : 

- Raportul  nr. 2495/31.05.2017 al  Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi 

Canalizare Dâmboviţa si al Direcţiei economice, buget privind  aprobarea preţului de furnizare apă 

potabilă şi tarifului la canalizare practicat de Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi 

Canalizare pentru anul fiscal 2017 modificat prin Avizul ANRSC şi care se constituie venit la bugetul 

serviciului; 

- prevederile Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările 

şi completările ulterioare; 
                    - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

                     - prevederile Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

        - prevederile Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau 

modificare a preţurilor / tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;  

 - Avizul ANRSC nr. 505 008 / 24.05.2007; 

       - rapoartele comisiilor de specialitate; 

       - prevederile art. 12 alin.(2), lit. „c” şi art. 45 alin.(2), lit. „c” din Regulamentul de Organizare 

şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

       - prevederile art. 91, alin.(1), lit. „b” şi lit. „d ” din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, modificată şi completată. 

       În temeiul art. 97, alin.(1) şi art. 98 coroborate cu art. 115 alin. (1), lit. „c” din Legea 215 / 

2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată    

 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Începând cu 15.06.2017 se aprobă modificarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la 

canalizare practicate de Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa stabilite 

în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Preţul şi tariful aprobat prin prezenta hotărâre vor constituii, conform prevederilor legale, 

venituri pentru anul 2017 la  bugetul propriu al Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi 

Canalizare Dâmboviţa. 

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15.06.2017. 

Art.4. Începând cu  15.06.2017, orice alte dispoziţii cuprinse în hotărârile adoptate de Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa se revocă. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul Public Judeţean de 

Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, care o va comunica celor interesaţi. 

 

 

              AVIZAT PROIECT DE HOTĂRÂRE 

PREŞEDINTE,                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         dr. jr. Alexandru OPREA     dr. Ivan Vasile IVANOFF 

                                                                                             

 

Nr. 

Data: 



 

 

 

 

 

                                                                                                                     ANEXA nr. 1 

                                                                                                           la Hotărârea nr. ......../2017  

 

 

 

 

 

 

 

TAXE ŞI TARIFE 

furnizare apă potabilă şi servicii canalizare - epurare 

 

Nr. crt. Denumirea taxei / tarifului Tarif (fără TVA) 

1, Furnizare apă potabilă 3,80 

2. Servicii canalizare - epurare 3,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN  

DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE  

Nr. ............................................        APROB 

                                                                                                                  PREŞEDINTE 

                                                                                                                dr. jr. Alexandru Oprea 

 

RAPORT  

privind aprobarea preţului de furnizare apă potabilă practicat de Serviciul Public Judeţean de 

Alimentare cu Apă şi Canalizare pentru anul fiscal 2017 modificat prin Avizul ANRSC şi care se 

constituie venit la bugetul serviciului     

 

 

 

  Consiliul Judeţean Dâmboviţa îndeplineşte în baza Legii administraţiei publice locale    nr. 

215 / 2001 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 

ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 

judeţean.  

                       Serviciul Public Judetean de Alimentare cu Apa si Canalizare Dâmbovita  a fost infiintat 

prin Hotarârea Consiliului Judetean  nr. 15/2004 pentru administrarea si exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apa potabila aflate in proprietatea Consiliului Judetean Dâmbovita. In prezent serviciul 

functioneaza dupa Ordinul 88/2007 privind organizarea si functionarea serviciilor de alimentare cu apa.  

Obiectul principal de activitate al serviciului il constituie captarea, tratarea si distributia 

apei potabile in sistem public central in  comunitatile rurale din  judetul  Dambovita  realizate  în baza 

H.G. nr. 687 / 1997. Pe lângă obiectul principal de activitate, serviciul desfăşoară şi activităţi conexe, 

constând în : activitati de montare a contoarelor de apa rece, controlul calitatii apei potabile prin 

efectuarea de analize fizico-chimice si microbacteriologice, executarea lucrarilor de bransamente 

individuale, executarea lucrarilor de extindere retea, precum si realizarea programelor de investitii 

necesare activitatii de baza. 

           Având în vedere : 

                             - că preţurile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă se stabilesc, ajustează sau 

modifică cu respectarea metodologiei de calcul stabilita de catre A.N.R.S.C., în prevederile Ordinului nr. 

65/2007, cap. VIII şi Anexa 2 a) la metodologie, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a 

cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului mobilizat în active corporale şi 

necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, si a costurilor financiare; 

                      - prevederile art. 8 alin. (2) lit. i), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 21 alin. (1) şi ale art. 43 alin. (4)  din 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,   precum şi ale art. 13 alin. (1), art. 34 alin. (5), 

art. 35 alin. (1)  din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi în conformitate cu 

Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare 

cu apă şi de canalizare, aprobată prin Ordinul Preşedintelului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007, evidenţiază că preturile la apa potabila trebuie sa 

asigure viabilitatea economica a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apa, interesele 

utilizatorilor, inclusiv in ceea ce priveste suportabilitatea acestora, precum si protectia mediului privind 

conservarea resurselor de apa, solicităm modificarea  preţului la apă potabila in anul 2017, astfel :    



                  Specificaţie 

PREŢ/TARIF  

ACTUAL  

fara TVA 
(preţ apa avizat de 

ANRSC prin Aviz nr. 

4905791/ / 30.07.2009 

şi aprobat prin 

Hotărârea 

C.J.Dâmboviţa  nr. 15/ 

28.01.2010  

[ lei / mc] 

PREŢ/TARIF  

PROPUS  

fara TVA 
 [ lei/ mc] 

Apă potabilă furnizată pe 

întreaga arie de operare a 

S.P.J.A.A.C.Dâmboviţa 

2,90 

3,80 

Canalizare – epurare pentru 

întreaga arie de operare a 

SPJAACDâmboviţa  

2,25 3,04 

           

 

 Precizăm că ultima aprobare a preţului  pentru apa potabilă livrată de Serviciul Public Judeţean de 

Alimentare cu Apă şi Canalizare s-a făcut în anul 2009 în baza Fişei de fundamentare pentru stabilirea 

preţului unic la apă  avizată de ANRSC prin Aviz nr. 4905791/ / 30.07.2009 şi aprobat prin Hotărârea 

C.J.Dâmboviţa  nr. 15/ 28.01.2010.  

          Propunerea de modificare a preţului la apa potabilă a fost fundamentată în baza costurilor de 

producţie şi exploatare, de întreţinere şi reparaţii realizate în perioada ianuarie - septembrie 2016. 

         Analizând principalele elemente de calculaţie cuprinse în fişa de fundamentare a preţului,  propus 

pentru anul 2017,   la apa potabilă livrată de către S.P.J.A.A.C.Dâmboviţa  comparativ cu nivelul acestora 

cuprinse în fundamentarea din 2009,  rezultă: 

I.       Cheltuieli variabile: apa brută, energia electrică şi  materialele tehnologice s-au situat la valori mai 

mari  faţă de fundamentarea din 2009 datorită creşterii TVA  şi a  inflaţiei; 

II.      Cheltuieli fixe: 

a)     nivelul cheltuielilor materiale a crescut faţă de fundamentarea anterioară, datorită creşterii volumului 

de revizii, reparaţii şi intervenţii ca urmare a  creşterii uzurii fizice a instalatiilor de furnizare apă ; 

b)     cheltuielile de personal au crescut odată cu preluarea de catre S.P.J.A.A.C.Dâmboviţa a unor sisteme 

de alimentare cu apă de la primarii,  necesitând noi angajări, precum şi de cresterea salariului minim pe 

economie în lunile ianuarie şi mai 2016; 

c)     faţă de anul 2009 (când s-a aprobat preţul actual) cheltuielile financiare au crescut  datorita 

achiziţionării de echipamante necesare îmbunătăţirii serviciului de furnizare apă atât din punct de vedere  

al cantităţii cât si al calităţii apei potabile furnizate, cum ar fi : instalaţii de deferizare-demanganizare, 

înlocuiri de mase filtrante din cele existente, pompe submersibile, pompe distribuţie apă cu convertizor 

pentru minimizarea consumului de energie, pompe de clorinare, etc. 

            Întrucât în luna ianuarie 2016, TVA-ul  la apa potabilă a scăzut de la 24% la 9% a determinat o 

scădere  semnificativă a veniturilor  (în condiţiile în care preţul apei fără TVA s-a menţinut la nivelul din 

anul 2009 când a fost aprobat de A.N.R.S.C.), ceea ce a dus la un deficit de 151.827 lei. 

           Acest deficit este influenţat şi de faptul că achiziţiile materialelor necesare unei bune desfăşurări a 

activităţii acestui serviciu se realizează  cu un procent de 20% al TVA-ului în condiţiile în care facturarea 

apei se face la o cotă de 9% a TVA-ului.  

           Menţionăm ca preţul avizat de ANRSC în conformitate şi în baza Ordinului nr. 65/2007 privind 

aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor / tarifelor pentru serviciile 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare, este de 4,52 lei / mc apă potabilă. Luând în considerare 

faptul că S.P.J.A.A.C.Dâmboviţa furnizează apă numai în mediul rural unde gradul de suportabilitate al 



utilizatorului este mic, s-a hotărât  luând în considerare şi calculele contabile  preliminarii ca preţul să fie 

de 3,81 lei / mc.     

          În baza considerentelor expuse  mai sus, s-a întocmit prezentul memoriu tehnico –economic 

justificativ privind modificarea preţului la apă şi canalizare, pe care îl supunem avizului comisiilor de 

specialitate şi  aprobării consiliului judeţean. 

 

 

 

 

 

              Director General                                                           Şef Serviciu Financiar - Contabilitate 

              ing. Ioana Cristea                                                                               ec. Titel Stoican 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            


