
 

 

   

 
HOTĂRÂREA NR. .......... 

din 22.04.2019 
  Privind  aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare ajustat 
pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 

apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 – 2020 
                   

  Inițiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei  Liești 
  Nr.    de inregistrare si data depunerii proiectului:                  6657 / 22.04.2019 

 
Consiliul Local al comunei Liești, intrunit in sedinta extraordinara de lucru la data de 
22.04.2019; 
Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Liești cu nr. 6657 / 22.04.2019; 
- Adresa S.C. Apa-Canal SA cu nr. 14208/22.04.2019, inregistrată la primaria 

comunei Liești sub nr. 6647/22.04.2019; 
- Prevederile Legii 51, art.8, alin.2, lit.i) privind serviciile de utilitati publice; 
- Contractul de delegare - Dispozitii generale Cap.III, art.55 si art.55 alin.2, 

pct.3, Dispozitii speciale - partea de apa, Dispozitii speciale - partea de 
canalizare; 

- Prevederile art.36, alin.2, lit.b) si lit.d) din Legea nr.215/2001 republicata 
privind administratia publica; 

- Avizele comisiilor de specialitate nr......... 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTARASTE 
 
Art. 1. Se aprobă ajustarea  Planului anual de evoluţie al tarifelor pentru 
implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 
in judetul Galati, in perioada 2014 – 2020, conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se mandateaza presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„Serviciul Regional Apa Galati” sa semneze in numele si pe seama comunei Liești, 
toate actele aditionale la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare nr.29/16108 din 23.09.2010. 
Art.  3.     Secretarul comunei Liești  va  comunica prezenta hotărâre celor în drept. 
 
 
      PREŞEDINTELE  DE  ŞEDINŢA, 
                  Nicolae MIȘU                                                     Contrasemnează  , 
 ___________________________ 
                                                                                            SECRETAR,  
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la 

apa si canalizare ajustat pentru implementarea Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in 

perioada 2014 – 2020 
 

  
Cu adresa nr. 14208/22.04.2019, S.C. Apa-Canal SA  Galați ne informează asupra  

factorilor multipli care influențează costurile  și impun  ajustarea tarifelor  tarifelor la apă și 

canalizare. 

In prezent, Apa Canal Galaţi are aprobat in contractul de delegare un Plan de tarifare 

pe perioada 2017-2023, care a fost realizat in cadrul Analizei Cost-Beneficiu, parte a 

Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 

apa uzata in judeţul Galaţi, in perioada 2014 -2020”. Acest Plan de tarifare a fost finalizat in 

2017, avand ca date de plecare in prognoza, cheltuielile realizate de către societatea noastra in 

anul 2015. 

In ultimii ani au fost înregistrate o serie de majorări importante a principalelor 

elemente de cheltuieli (energie, materiale, combustibil, salarii, etc.), in principal ca urmare a 

schimbărilor legislative, a evoluţiei macro-economice si a creşterii salariului minim la nivel 

naţional, care nu au putut fi estimate la momentul realizării Analizei Cost-Beneficiu. 

In acest context, Societatea Apa Canal Galaţi a solicitat Consultantului societăţii 

Ramboll SRL efectuarea unui studiu privind impactul schimbărilor legislative si macro-

economice asupra sustenabilitatii pe termen scurt, mediu si lung a activitatii, luând in 

considerare elementele care au stat la baza Analizei Cos Beneficiu si pe baza studiului 

realizat, a ajuns la următoarele concluzii: 

Schimbările macro-economice (inflaţie, curs de schimb, etc.) au avut un impact indirect 

asupra creşteri anumitor elemente de cost; 

• Creşterea salariului minim la nivel national a avut, atat un impact direct pe creşterea 

cheltuielilor c personalul ale Societarii Apa Canal Galaţi, cat si un impact indirect asupra 

creşterii altor categorii c costuri; 

• Creşterea salariului minim la nivel national a avut, atat un impact direct pe creşterea 

cheltuielilor c personalul ale Societarii Apa Canal Galaţi, cat si un impact indirect 

asupra creşterii altor categorii c costuri;Creşterea in mod constant a numărului de 

personal motivat de extinderea ariei de operare prin preluarea continua de noi UAT-uri 



 

 

a avut atat un impact direct pe creşterea cheltuielilor cu personalul Societăţii Apa Canal 

Galaţi, cat si un impact indirect asupra creşterii altor categorii de costuri; 

• Creşterea importanta a preturilor pe piaţa de energie datorata evoluţiei pieţei la nivel 

international, evoluţiei datelor macro-economice (creşterea cursului de schimb), creşterii 

salariului minim la nivel national si schimbărilor privind sistemul de taxare in sectorul 

energetic (Ordonanţa 114/2018); 

•  înregistrarea unui nivel mai redus de cantitati facturate de apa si apa uzata, in principal in 

zona rurala, ca urmare a consumurilor mult mai reduse decât s-a previzionat in ACB, a 

unui grad mai redus de conectare la servicii (multi locuitori care au acces la servicii 

refuza sa se branşeze), reducerea consumului de apa pluviala facturata, in principal ca 

urmare a schimbărilor climatice, si reducerea consumului de apa si apa uzata pentru 

agenţii economici si instituţii, este mai importanta decât prognoza din ACB, fapt care 

conduce la inregistrarea unor rezultate economice negative; 

• Nivelul actual al indicelui de suportabilitate este mai redus decât cerinţa minima din 

Ghidul ACB (este sub 2.5%), in principal ca urmare a creşterii mai accelerate a veniturilor 

gospodăriilor decât s-a previzionat in ACB, ceea ce necesita o corecţie. 

Finanţarea creşterilor de costuri pentru Proiectul POIM, ca urmare a schimbărilor 

legislative, consta in: 

• Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Galaţi, in 

perioada 2014- 2020 - Cod SMIS 2014+ 108495 are o valoare eligibila de 151.417.843 

euro (echivalentul a 692.191.526,79 lei la un curs de 4,57141ei/euro); 

• Pentru finanţarea proiectului, s-a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, contractul de 

finanţare nr. 158/20.12.2017; 

• In conformitate cu schema de finanţare rezultata din Analiza Cost Beneficiu, avand ca 

date de referinţa situaţiile financiare anterioare anului 2017, a rezultat o cota de 

cofinantare a Operatorului Regional de 13,02%, respectiv de cca 20.000.000 euro 

(echivalentul a cea 90.000.000 lei la un curs de 4,57141ei/euro). 

• In cadrul proiectului mai sus menţionat sunt incluse 10 contracte de lucrări, 3 de servicii si 

4 contracte de furnizare. 

• Valoarea estimata a tuturor contractelor de lucrări incluse in proiect a fost de 643.781.861 

lei, iar valoarea atribuita acestora a fost de 599,940,893 lei, rezultând astfel, o economie 

de 43.840.968 lei. 

Prin Ordonanţa de urgenta nr. 114/2018, s-a stabilit un salariu minim superior in 

cadrul firmelor din domeniul construcţiilor. Astfel, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 

2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a 

stabilit la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore 

pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora. 

In final se estimează o valoare suplimentara, doar pentru contractele de lucrări, de cca. 

141 milioane lei. 

întrucât economia rezultata din licitaţii este de doar 43,84 milioane lei, valoarea 

ramasa neacoperita de Contractul de finanţare este de cca. 100 milioane lei. 

In situaţia legislativa actuala, aceasta valoare ar trebui acoperita de Operatorul 

Regional, fapt ce ar echivala practic cu o dublare a cofinantarii. 

Pentru asigurarea cofinantarii stabilita prin proiect de cca. 90 milioane lei. Operatorul 

Regional a contractat un imprumut bancar, in condiţiile in care mai are obligaţia rambursării 

serviciului datoriei publice pentru doua împrumuturi anterioare aferente proiectelor finanţate 

prin Măsură ISPA si POS Mediu 2007-2013. de cca. 28 milioane euro. 

In acest context, este necesar a se contracta un nou imprumut de cca. 100 milioane lei, 

care sa acopere necesarul de finanţare suplimentara. In prima etapa, este recomandat ca 

aceasta problema sa fie discutata ci Autoritatea de Management pentru a găsi o soluţie 



 

 

orizontala la nivel de sector in vederea acoperirii acestu deficit. Abia intr-o faza ulterioara, 

după epuizarea tuturor celorlalte masuri, este recomandat sa fie contracta un credit de 

cofinanțare suplimentar pentru finanţarea acestui deficit. Toate aceste elemente au condus la 

concluzia ca pentru asigurarea sustenabilității in activitate, inclusiv in rambursarea creditelor 

contractate in suma de cca. 92.990.000 lei precum si participarea in perioada 2019 - 2021 la 

rambursarea creditului încheiat de Primăria Municipiului Galaţi cu Banca Europeana de 

Investiţii cu cca. 4.800.000 lei, este necesara revizuirea strategiei de tarifare rezultata din 

Analiza Cost Beneficiu a proiectului POIM. 
In acest sens se impune o revizuire a preturilor/tarifelor începând cu data de 1 iulie 

2019 conform tabel: 
 
 
 

Strategia de tarifare iniţiala: 

Strategia de tarifare 
 

Tarif 
initial 

(RON/m3) 
2016 2017 2018 

2019 
2020 2021 2022 

2023 

Preţ apa 3.84   5.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.50% 1.50% 7.50% 
Tarif canalizare - 

epurare 2.12   5.00% 2.00% 3.00% 3.50% 7.50% 10.00% 18.00% 
 
.. 

 
 

Fata de  cele prezentate, consiliul local urmează a analiza si hotărî. 
 
   
 
 
 

   PRIMAR, 

 

    Boţ Iulian 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             

 
 

           Strategia de tarifare revizuita: 
Strategia de tarifare 

: 
Tarif 
 initial 
 

2016 
2017 

2018 
2019 

2020 
2021 

 2022 
2023 

Preţ apa 3.84 0.00% 5.00% 0.00
% 3.00% 1.00% 1.50% 1.50% 7.50% 

Tarif canalizare - 

epurare 2.12 0.00% 5.00% 
2.00
% 19.00% 3.50% 7.50% 

10.0
0% 18.00% 

 


