
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de apă şi apă uzată furnizate de 

Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de apă şi 

apă uzată furnizate de Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, pentru perioada 2017-

2022; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare 

pentru serviciile de apă şi apă uzată furnizate de Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, 

pentru perioada 2017-2022; 

- raportul de specialitate nr. 427/10 ianuarie 2017 al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

Luând în considerare prevederile art. 16 alin. 3 lit. c şi art. 17 alin. 1 lit. c din Statutul 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Apa Alba”; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă Strategia de tarifare pentru serviciile de apă şi apă uzată furnizate de 

Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022, conform anexei - 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Operatorului 

regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, Asociaţiei „Apa Alba” și Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 17 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 



Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 17 /26 ianuarie 2017 

 

 

 

STRATEGIA DE TARIFARE PENTRU SERVICIILE  

DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ FURNIZATE DE OPERATORUL REGIONAL  

S.C. APA CTTA S.A. ALBA, pentru perioada 2017-2022 

 

 

Evoluția tarifelor pentru servicii 

 

 Operatorul regional de apă și de canalizare este obligat să furnizeze utilizatorilor, servicii 

de alimentare cu apă potabilă și canalizare, la prețuri și tarife aprobate conform legii. La 

fundamentarea prețurilor și tarifelor se poate lua în considerare și o cotă de dezvoltare stabilită 

conform prevederilor legale aplicabile.  

 Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se bazează pe principiul 

acoperirii tuturor costurilor de tipul:  

  

  

  

  

  

 rente creditelor contractate (incluzând, în principal, 

dobânzile și comisioanele aferente);  

 – care urmează a fi integral folosit pentru 

dezvoltare;  

 Tarifele se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 65/2007 

privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor / tarifelor 

pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, Legii nr. 241/2006 - Legea 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, 

Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Din studiul firmei de consultanță BDO: „Radiografia performanțelor financiare ale 

operatorilor regionali de apă și apă uzată din Romania pe anul 2015”, rezultă că tariful actual al 

serviciilor S.C. APA CTTA Alba are o valoare foarte apropiată de valoarea medie a tarifului 

practicat în sectorul de apă din România. 

 

 

Explicații privind elaborarea Planului anual de evoluție a tarifelor 

 

 

 Ca parte a studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de 

apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020” a fost realizată o Analiză Cost Beneficiu. În cadrul 

analizei cost-beneficiu, pentru a asigura o dezvoltare durabilă a Operatorului Regional și pentru a 

asigura îndeplinirea cerinței europene de acoperire a tuturor costurilor prin tarif, a fost realizat un 

plan anual de evoluție a tarifelor. 

 

 Analiza financiară care a fost realizată a luat în considerare cerințele din următoarele 

documente:  

 “Ghid pentru realizarea Analizei Cost - Beneficiu a proiectelor de investiții. Instrument 

de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020”, emis de către Comisia 

Europeană în Decembrie 2014; 

 „Regulamentul de Implementare a Comisiei (UE) 2015/207” care stabilește reguli 

detaliate pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului și 

Consiliului European în ceea ce privește modelele de raportare a progresului, transmiterea 

informațiilor privind proiectele majore, planul integrat de acțiuni, rapoartele de implementare 

privind obiectivele investițiilor de creștere economică și a numărului de joburi, declarația de 



management, strategia de audit, raportul de audit și raportul anual de control și metodologia 

pentru realizarea analizei cost-beneficiu și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 1299/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de 

implementare privind obiectivul de cooperare teritorială europeană”, Anexa III. 

 „Regulamentul delegat de către Comisie (EU) nr. 480/2014 care suplimentează 

Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului și Consiliului European ce conține prevederi 

comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de 

Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European Maritim și 

pentru Pescuit și care cuprinde prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare 

Regională, Fondului Social European, Fondului de Coeziune și ale Fondului European Maritim 

și pentru Pescuit, secțiunea III;  

 „Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor de apă și apă uzată care vor fi 

finanțate din Fondul de Coeziune și din Fondul European de Dezvoltare Regională în 2014-

2020” pregătit de către Ministerul Fondurilor Europene și JASPERS pentru proiectele din 

Sectorul de Apă si Canalizare din România; 

 

 Pentru estimarea ajustărilor de tarife în termeni reali pentru perioada 2017-2022 a fost 

realizată o prognoză financiară detaliată care a luat în considerare următoarele elemente: 

 Creșterea gradului de conectare la servicii de apă și apă uzată ca urmare a implementării 

investiției. Aici însă este necesar să se aibă în vedere că investițiile se fac, în principal, în zone cu 

o densitate redusă a populației ceea ce necesită costuri unitare relativ mari pe persoana branșată 

la rețeaua de apă, respectiv persoana racordată la rețeaua de canalizare. Ca urmare a acestui 

lucru, costurile de exploatare generate de furnizarea serviciului sunt în general mai mari sau 

egale cu veniturile încasate de la acești consumatori; 

 Impactul investițiilor pe costurile de operare (materiale, energie, întreținere, etc.). Prin 

proiect vor fi construite stații de pompare a apei, stații de pompare a apei uzate, stații de tratare a 

apei și stații de epurare care vor genera costuri de exploatare suplimentare; 

 Costurile cu eliminarea finală a nămolului: nămolurile generate de stațiile de epurare 

trebuie neutralizate și eliminate în conformitate cu legislația națională și cu standardele UE, ceea 

ce determină o serie de costuri de exploatare suplimentare (în trecut nu au existat aceste costuri). 

 Gradul de suportabilitate al consumatorilor. Conform Ghidului de analiză cost beneficiu, 

strategia de tarifare trebuie astfel stabilită încât să fie suportabilă pentru populație. În acest sens 

este o prevedere care menționează că strategia de tarifare trebuie sa ducă la o notă de plată medie 

plătită de populație care să reprezinte minim 2.5% din veniturile unei familii medii dar nu mai 

mult de 3.5%. În acest fel se asigură că proiectul este suportabil dar avem și o contribuție prin 

tarif a consumatorilor la finanțarea investiției; 

 Acoperirea graduală prin tarif a amortizării investițiilor finanțate prin POS Mediu și 

POIM (conform prevederilor Ghidului de Analiză Cost - Beneficiu pentru sectorul de apă din 

România, secțiunea 3.4.4.2. Această cerință spune că, în viitor, fiecare operator regional va 

trebui să includă gradual în tarif echivalentul amortizării patrimoniului public pentru a asigura 

din timp resurse financiare pentru înlocuirea acestora atunci când va fi cazul. Această cerință se 

referă atât la investițiile finanțate din POS Mediu (valoare investiție implementată de 93 

milioane Euro) cât și pentru investițiile care vor fi finanțate din POIM (114 milioane Euro). În 

cadrul Analizei Cost Beneficiu am considerat că începerea includerii echivalentului amortizării 

patrimoniului public în tarif va începe în anul 2017 și va fi finalizată în anul 2042 (această 

perioadă a fost extinsă la 25 de ani pentru a minimiza impactul pe consumatori). 

 

 Ajustările de tarife mai importante aferente anului 2022 se datorează următoarelor 

elemente: 

 În graficul de implementare s-a considerat că investiția propusă va fi finalizată în anul 

2021, iar anul 2022 va fi primul an de exploatare al noilor investiții; 

 Ținând cont de graficul de implementare, în anul 2022 se va înregistra și impactul 

investițiilor pe costurile de operare (materiale, energie, întreținere, costuri cu eliminarea 

nămolului,  etc.). De asemenea, prin proiect vor fi construite stații de pompare a apei, stații de 

pompare a apei uzate, stații de tratare a apei și stații de epurare care vor genera costuri de 

exploatare suplimentare. 



 Începând cu anul 2022 se va include în tarif și echivalentul amortizării investiției  

finanțate din POIM; 

  

 Operatorul Regional va trebui să asigure o co-finanțare prin contractarea unui împrumut 

pentru proiectul de investiții propus de aproximativ 10,55% din valoarea totală. 

 Acest împrumut de co-finanțare, cel mai probabil, va începe să fie rambursat undeva în 

jurul anului 2022 (de obicei perioada de grație se acordă până la începerea exploatării 

investiției). De asemenea, în anul 2022, Operatorul Regional va mai avea de rambursat o parte 

din împrumutul de co-finanțare pentru investiția din POS Mediu, deci în anul 2022 se va 

suprapune rambursarea celor două împrumuturi POS și POIM (plus împrumutul pentru 

SAMTID). 

 

 În graficul următor este prezentată evoluția indicelui de suportabilitate al populației 

(procentul din venitul familiei medii plătit pentru factura de apă și canalizare): 
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 După cum se poate observa, indicele de suportabilitate este undeva intre 2.5% si 3.0% 

ceea ce arată foarte clar că strategia de tarifare propusă este suportabilă pentru populație 

(conform recomandărilor din Ghidul de Analiză Cost Beneficiu). 

 

 Planul anul de evoluție a tarifelor pentru perioada 2017-2022 este prezentat mai jos: 

 

 

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR 

 

 

STRATEGIA 

DE 

TARIFARE 

(in procente) 

Tarif 

inițial 

(Tariful 

actual) 

Ajustǎri in termeni reali 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

RON/m
3
 % % % % % % 

Tarif apa 3.01 3.75% 3.75% 3.00% 3.00% 3.00% 7.00% 

Tarif 

canalizare 
2.86 3.75% 3.75% 3.00% 3.00% 3.00% 13.50% 

 * Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici 

taxa pe valoare adăugată.  

 

 Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an cel tarziu la 1 ianuarie 

atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali.  

 

 



 Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule:  

 Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ….. x (1+a n+i) x I n+i  

 unde:  

Tarif n+i – tariful la data n+i  

Tarif n – tariful inițial;  

a n+1, a n+2 - ajustări în termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2  

a n+i - ajustări în termeni reali a tarifului la data n+i  

I n+i – inflația aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:   

 

 

=  

 

 

  unde:  

CPI - cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;  

IPI - indicele prețurilor inițial, de la luna Februarie 2016;  

INF – inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al 

prețurilor disponibil;   

m - numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data 

efectivă a noului tarif;  

  Indicele Prețurilor – Indicele Prețurilor de Consum Total publicat lunar de 

Institutul National de Statistica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


