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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Politicii tarifare
Adunarea Generală a Asociaţilor, întrunită în şedinţa de lucru din data de
19.12.2018, având în vedere:
• O.G.26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea 246/2005, cu
modificările și completările ulterioare;
• Statutul Asociației;
• Procesul verbal A.G.A. al A.D.I. ECOAQUA nr. 16 din 19.12.2018;
• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare cu modificările și completările
ulterioare;
• Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1: Se aprobă Politica tarifară conform anexei;

Art. 2: Secretariatul împreună cu aparatul tehnic al Asociaţiei ECOAQUA vor duce la
îndeplinire și vor comunica membrilor prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE
A.D.I. ECOAQUA
Valentin Deculescu

Nr. 21
Adoptată la Călăraşi
Azi 19.12.2018
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Anexă hotărârea AGA nr.21/19.12.2018

POLITICA TARIFARĂ
A.D.I. ECOAQUA Călărași, în procesul de aprobare a tarifelor de apă potabilă și
canalizare va avea în vedere următorii factori:
a) - inflaţia;
b) - nivelul cursului de schimb;
c) - punerea in funcţiune a unor instalatii noi, necesare pentru conformarea
proceselor de tratare si epurare cu normele legale;
d) - creşterea costurilor de mentenanță ca urmare a apariţiei uzurii instalaţiilor
care acum sunt încă noi;
e) - reducerea cererii de apă (scaderea producţiei) și creşterea astfel a
costurilor unitare;
f) - preluarea în exploatare a noilor instalații din zona rurală, care vor genera
costuri de exploatare cu mult peste nivelul veniturilor ce vor rezulta din facturarea
serviciilor în aceste localități;
g) - o foarte probabilă majorare a valorii redevenței unitare, determinată de
angajarea unui eventual nou împrumut pentru cofinanțare la POIM 2014- 2020 precum
si pentru alte posibile proiecte viitoare.
h) - gradul de suportabilitate a populaţiei. Trebuie menționat că un nou
împrumut de o valoare asemănătoare celui de acum va fi greu de suportat atât de
operator cât și de populaţie, întrucât ratele de rambursare se vor reflecta în tarif prin
redevență (la aceasta data ponderea redevenței în preț este de 15,1%);
i) - preluarea în exploatare a noilor instalații din zona rurală.
Având în vedere prevederile L215/2018 de modificare a L241/2006, în ceea ce
privește suportarea cheltuielilor apei pluviale, tariful serviciilor de alimentare cu apă și de
canalizare în aria de operare va fi compus din următoarele componente :
- prețul apei potabile/prețul apei industriale
- tariful pentru canalizare/epurare a apei uzate menajere
- tariful pentru canalizare/epurare a apei pluviale
Modalitatea de calcul va fi stabilită în fiecare localitate din aria de operare conform
Regulamentului Serviciului. În plus, prin Regulamentul Serviciului se va menționa și
posibilitatea oferită de legiuitor ca "prin excepție de la prevederile enunțate anterior,
autoritățile deliberative ale unităților-administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri pentru
scutirea populației de la plata colectării, transportului, epurării și evacuării apelor pluviale
cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităților și a sumelor alocate cu aceasta
destinație"
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Principiul de bază al noilor prețuri la apă și a tarifelor la canalizare- epurare
ce vor fi propuse spre apobare va fi acoperirea tuturor elementelor financiare ce contribuie
la formarea prețurilor și tarifelor, după cum urmează:

-

Costuri de operare
Costuri de întreținere și reparaţii
Costuri financiare
Redevența
Realizarea de investiții și reparaţii capitale
Plata serviciului datoriei aferent creditelor contractate (incluzând ratele de
imprumut, dobânzile și comisioanele aferente)
- Constituirea unui Fond pentru întreținere și dezvoltare (IID), din care se vor
acoperi investiții finanțate de operator, costurile generate de elaborarea de
documentaţii necesare accesării fondurilor pentru finanţarea investiţiilor pe
programe mari ( Studii de prefezabilitate, Studii de fezabilitate, Proiectare și
eventuale avize impuse de legislaţie) precum și partea din cheltuielile
necesare funcţionarii Unității de Implementare a Proiectelor ( UIP) care nu
va fi acoperită de bugetele acestor proiecte.
- cota de profit de maxim 5%.
Pentru fiecare element enunțat anterior se va explica influența pe care au
avut-o factorii enunţaţi la literele a-i de la primul punct, justificându-se astfel motivul
pentru care se solicită modificarea tarifurilor sau prețurilor.
Aprobarea tarifelor se va face pe baza :
- avizului ANRSC obținut de operator
- încadrarea solicitării de tarif în prezenta politică tarifară.
- respectarea strategiilor de dezvoltare la nivel regional (aprobate de asociaţie)
a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.
Propunerea de modificare se va face anual, înainte de data de 01.07.
Autoritatea delegantă are obligaţia ca în termen de 45 de zile să aprobe sau să
prezinte obiecţii cu privire la propunerea modificării de tarife și prețuri înaintată de
operatorul regional, conform celor de mai sus.

PREŞEDINTE A.D.I. ECOAQUA
Deculescu Valentin

