
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contra ctul de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Apă 

”ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-
CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator) 

 
Consiliul Local al comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară 

 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Administrație publică, Arhivă; 
• raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 

În conformitate cu: 
• Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIA - 

ILFOV”; 
• Avizul ANRSC nr 330569/10.12.2015 privind aprobarea strategiei tarifare a SC APĂ-

CANAL ILFOV SA; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apa și de canalizare, republicată, 

 
 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 alin. (3) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1  – Se aproba Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Apă ”ADIA 
Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV 
S.A., în calitate de Delegat (Operator), conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2  - Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIA-ILFOV  ” cu 
sediul în România, judeţul Ilfov, oraşul Bragadiru, Şoseaua Alexandriei, nr. 249, înscrisă în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Cornetu cu nr. 1/05.01.2009,  al cărei membru este 
comuna Domnești prin Consiliul Local Domnești, să semneze Actul Adițional nr. 3 (Anexa 1) la  
Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Consiliului Local al 
comunei Domnești. 

Art.3  - Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al 
comunei Domnești, împreună cu directiile de specialitate din cadrul ADIA ILFOV și SC APĂ-
CANAL ILFOV SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 

 

                                    
 Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                      /Secretar   
                                                                                                                      Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la C ontractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare incheiat intre Asociatia de 
dezvoltare intercomunitara Apa ”ADIA Ilfov”, in num ele si pe seama UAT membre, in calitate 

de Delegatar si S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., in calitate de Delegat (Operator), pentru   
modificarea Strategiei Tarifare cuprinsa in Art 36 din Contractul de Delegare 

 
   

 APĂ CANAL ILFOV SA, denumită în continuare Operatorul, este autorizată sa furnizeze 
servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, în condiţiile stipulate în titlul III al 
Dispoziţiilor Speciale - Partea Comună din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 
alimentare cu apa si canalizare nr 131/09.11.2009, incheiat intre S.C Apa Canal Ilfov S.A. si ADIA 
Ilfov.  

 
Principiile privind finanţarea serviciilor de utilităţi publice sunt stabilite la art. 43 din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, respectiv: 
     1.1 Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, 
precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii 
economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor 
specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor. 
     1.2 Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri 
sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din 
alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: 
    a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului; 
    b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice; 
    c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice 
de interes general; 
    d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor. 
     1.3 Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu 
respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza 
cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor 
aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia 
mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul 
de delegare a gestiunii, şi includ o cotă de profit. 
 
 Strategia tarifara trebuie să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, 
dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial 
rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale 
populaţiei. 
 

Structura tarifelor şi nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa şi consumul în exces, şi 
trebuie să fie stabilite ţinând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor. În cazul în care 
gradul de suportabilitate al consumatorilor nu permite stabilirea unor preţuri şi tarife faţă de aceştia 
care să acopere toate elementele prevăzute mai sus, Operatorul si  Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara vor cădea de acord asupra diminuării diferitelor elemente de cost, astfel încât 
echilibrul financiar al operatorului să fie menţinut şi utilizatorii să plătească preţuri şi tarife la gradul 
de suportabilitate. 
 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si Operatorul pot conveni sa stabileasca preturile si 
tarifele la gradul de suportabilitate general recomandat de institutiile UE fara nici o alta 
fundamentare, in vederea generarii surselor de finantare proprii maxime necesare functionarii, 
intretinerii, reabilitarii, modernizarii si extinderii infrastructurii, echipamentelor si utilajelor aferente 
serviciilor prestate. 
 
 
 
 



  Operatorul aplică preţuri şi tarife unice la apă şi canal pe întreaga arie de operare începând cu 
anul 2015, în baza avizului ANRSC nr. 217932/14.08.2014. Aceste tarife au fost fundamentate în 
baza costurilor înregistrate, conform metodologiei aprobate de ANRSC prin Ordinul nr 65/2007. 
Aceste tarife sunt:  

• Apă, tarif fără TVA = 3.38 lei/mc 
• Canalizare, tarif fără TVA = 1.94 lei/mc 

 
  Prin strategia de tarifare aprobată prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de 
alimentare cu apa si canalizare nr 131/09.11.2009, incheiat intre S.C Apa Canal Ilfov S.A. si ADIA 
Ilfov era prevăzut a se atinge în luna iulie 2013 tariful unic pentru întreaga arie de delegare, conform 
respectării unui program de crestere tarifară în termeni reali. Cresterile tarifare erau rezultate din 
Analiza Cost Beneficiu, componentă a documentaţiei pentru obţinerea finanţării din Fonduri 
Europene a proiectului de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă si 
de canalizare în Judetul Ilfov", proiect cofinantat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, în 
cadrul Programului Operational Sectorial Mediu (POSMEDIU).  
 Initial, se estima ca proiectul să se finalizeze în luna martie 2014, ceea ce impunea ca la 01 iulie 
2013 tarifele să fie unice, urmând ca semestrial să se facă ajustarea cu inflatia. Astfel, în urma 
aplicării cresterilor reale precum si ajustărilor cu inflatia prevăzute la articolul 36 al Contractului de 
delegare, tarifele unice stabilite prin această strategie pentru data de 01.07.2013 trebuiau să fie (a se 
vedea calcul Anexa 1 la prezenta) :  
 

• Apă, tarif fără TVA = 3.31 lei/mc 
• Canalizare, tarif fără TVA = 5.05 lei/mc 

 
  Contractul de delegare precizează însă la art 36 faptul că ajustările reale stabilite în cadrul 
contractului de delegare reprezintau o estimare a tarifelor minime necesare luand in considerare 
evolutia viitoare a costurilor de operare si impactul proiectului de investitii finantat din fonduri de 
coeziune (versiunea preliminara). Aceste tarife pot suferi ajustari sau modificari in functie de 
urmatoarele elemente: 

- conditionalitatile incluse in contractul de finantare pentru obtinerea finantarii din fonduri de 
coeziune sau de la bugetul de stat; 

- conditionalitatile incluse in contractul de imprumut pentru co-finantarea proiectului finantat 
din fonduri de coeziune; 

- rezultatele proiectiilor financiare.  
- impactul strategiilor viitoare de investitii in conformitate cu master planul. 

 
 
În 2015 operatorul a semnat un contract de credit cu BERD pentru desfasurarea 

implementarii proiectului POSMEDIU cu finantare europeana, operatorul avand obligatia de 
contractare a creditului pentru finantarea "funding gap". Conform strategiei aprobate prin contractul 
de împrumut cu BERD, operatorul trebuia să aplice următoarele cresteri reale, fată de momentul 
01.01.2014: 

 
 

Tabelul Nr. 1 Ajustări de tarife în termen reali*, stabilite în contractul de finantare al operatorului cu 
BERD 

Serviciu 

Tarife in 
vigoare la 
01.01.2014 

(lei fără 
TVA) 

Ajustar
e reală 

la 
1-Iul-
2015 

Ajustar
e reală 

la 
1-Iul-
2016 

Ajustare 
reală la 
1-Iul-
2017 

Ajustar
e reală 

la 
1-Iul-
2018 

Apa 2.92  12,5% 0,0% 0,0% 5,0% 
Canalizare 1,58  19,4% 85,0% 0,0% 5,0% 

Notă: Conform contractului cu BERD acestea sunt ajustările minime ce trebuie efectuate.  
 

 
 
 



 
 
  Tarifele unice în vigoare la 01.07.2015 sunt în concordantă cu strategia BERD 
 
  Având în vedere:  

• prelungirea perioadei de implementare a proiectului; 
•  angajamentele operatorului prin contractul de credit semnat de operator cu BERD în 

anul 2015. Contractul de credit cu BERD este impus de desfasurarea implementarii 
proiectului POSMEDIU cu finantare europeana, operatorul avand obligatia de 
contractare a creditului pentru finantarea "funding  gap".  

•  costurile real înregistrate din operare  
 
se impune modificarea strategiei de tarifare, astfel.  
 

  (a) pentru perioada 2016-2018 se vor face ajustări ce includ atât cresteri în termeni reali cât si 
ajustări cu inflatia, ajustări efectuate la data de 01 Iulie a fiecărui an, astfel încât să se atingă 
cresterile reale asumate prin Contractul de Credit semnat cu BERD 
  (b) începând cu anul 2019 se vor face ajustări cu inflatia, conform punctului 2.4. de mai jos.  
 
Cel tarziu pana la data de 1 iulie al fiecarui an tarifele vor fi modificate in termeni reali dupa cum 
urmeaza: 
 

Serviciu 

Tarife in 
vigoare la 
01.01.2014 

(lei fără 
TVA) 

Ajustare 
reală la 
1-Iul-
2015 

Ajustare 
reală la 
1-Iul-
2016 

Ajustare 
reală la 
1-Iul-
2017 

Ajustare 
reală la 
1-Iul-
2018 

Apa 2.92  12,5% 0,0% 0,0% 5,0% 
Canalizare 1,58  19,4% 85,0% 0,0% 5,0% 

 
 Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare luand in 
considerare evolutia viitoare a costurilor de operare si impactul proiectului de investitii finantat din 
fonduri de coeziune.  
 Aceste tarife pot suferi ajustari si modificari in functie de urmatoarele elemente: 
-conditionalitatile incluse in decizie/contract de finantare pentru obtinerea finantarii din fonduri de 
coeziune sau de la bugetul de stat; 
-conditionalitatile incluse in contractul de imprumut pentru co-finantarea proiectului finantat din 
fonduri de coeziune; 
-rezultatele proiectiilor fmanciare din planul de afaceri realizat de Societate 
-impactul strategiilor viitoare de investitii in conformitate cu master planul     
-rezultatele Analizei Cost-Beneficiu 
-reducerea volumului de vanzari intr-o masura semnificativa 
-Cresterea costurilor operatorului ca urmare a redeventei, a impactului cursului de schimb valutar,a 
cresterii de preturi la energie electrica, gaz, combustibili, apa bruta, materii prime si materiale, a 
modificarilor de legislatie si a imbunatatirii tehnologiilor sau operarii sistemelor de apa-canal 

 Majorarile in termeni reali se vor aplica conform formulei specificate la punctul 5 {Ajustarea 
tarifelor cu inflatia). 
 
  Pentru localitatile asociate in ADIA Ilfov care nu fac obiectul Proiectului de investitii POS 
MEDIU aflat in derulare, S.C APA-CANAL ILFOV S.A va aplica tarifele aprobate de catre ADIA 
Ilfov, in baza avizului ANRSC, in conformitate cu prevederile art. 43 din legea 51/2006 republicata 
si ale art. 35 din legea 241/2006, republicata.  
 
 In preturile si tarifele initial au fost luate in calcul cheltuielile cu achizitionarea apei potabile 
si cu transportul si epurarea apelor uzate de catre S.C. APA NOVA S.A. 

 



 Modificarile tarifelor pentru serviciile de furnizare a apei si de canalizare-epurare in termeni 
reali prevazute punctul 4 {Modificarile tarifelor in termeni reali) de mai sus nu includ: 
Inflatia din perioada cuprinsa intre ajustarile tarifare realizate in conformitate cu punctul 
4(Modificarile tarifelor in termeni reali); si (b) TVA. 
 
  Alte ajustări şi/sau modificări a preţurilor şi tarifelor pe care Operatorul este autorizat să le 
practice se fac în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu prevederile din acordurile de 
împrumut şi programele internaţionale la care Operatorul este sau va fi parte. 
 
 Prin acceptarea si semnarea prezentului contract de delegare, Consiliile Locale ale  Unitatilor 
Administrativ Teritoriale accepta acest mecanism de tarifare. 
 

In prima jumatate a fiecarui an, prin actualizarea planului de afaceri al operatorului se va 
estima necesitatea de ajustari de tarife suplimentare. In cazul in care aceste cresteri de tarife 
suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregati un studiu in acest sens, care va fi supus aprobarii 
fiecarei Unitati Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociatiei.  

 
 Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile aparute ulterior semnarii delegarii 
gestiunii. 
 Operatorul are obligatia de a prezenta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa ADIA 
ilfov, metodologia de calcul al tarifelor de apa si canalizare inaintea fiecarei majorari, dupa caz. 
  

ADIA Ilfov are obligatia ca in termen de 30 zile de la depunerea documentatiei de catre 
Operator, sa prezinte acestuia eventualele obiectiuni la modalitatea de calcul al tarifelor de apa si 
canalizare. In cazul in care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa ADIA Ilfov nu prezinta 
eventualele obiectiuni in termenul stipulat, are obligatia sa aprobe noile tarife propuse, in termen de 
60 de zile de la data depunerii documentatiei de catre operator. In cazul in care Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa ADIA Ilfov nu prezinta un rapuns in termenul stipulat de 60 de zile, 
se va considera ca aceasta a aprobat/acceptat noile tarife. 

 
 Conform prevederilor legale, Autoritatea Deleganta va prezenta ANRSC documentatia de 
ajustare a tarifelor conform legislatiei in vigoare si metodologiei de calcul prezentate. 
 
 In toate cazurile, Autoritatea Deleganta va imputernici Operatorul sa aplice tarifele rezultate 
din contractul de delegare a gestiunii si sa furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apa 
potabila si de canalizare, in conditiile stipulate in titlul III al Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna. 

 

Dupa cum se observa operatorul a propus prin modificarea strategiei  tarife mai mici fata de 
cele prevazute in strategia initiala, astfel: 
 
Comparatie strategii de 

tarifare 

POS Mediu 

(RON/m3) 

BERD 

(RON/m3

) 

Diferenta (%) 

Tarif apa                  

3,27 

                 

3,55 

8,65% 

Tarif canalizare                  

4,99 

                 

3,77 

-24,53% 

Tarif apa + canalizare                  

8,26 

                 

7,32 

-11,41% 

 
     

 



 

 

    Mentionam faptul ca noua Strategie a fost avizata de ANRSC cu  nr 330569/10.12.2015.  

 
 
      Avand in vedere cele de mai sus, se impune modificarea Strategiri tarifare cuprinsa in contractul 
de delegare, respectiv modificarea Articolul 36 - Preturile, Tarifele si alte surse de venit” prin Act 
aditional la Contractul de Delegare. 
 
 

 
 
 

PRIMAR, 
BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
 

I.  TEMEIUL DE FAPT : 
 

Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești privind aprobarea Actului 
Aditional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Apă ”ADIA Ilfov”, în 
numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV 
S.A., în calitate de Delegat (Operator) 

 
 

 

II. TEMEIUL DE DREPT : 
 
Se aproba Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Apă 
”ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-
CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator), conform Anexei 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:  
 

Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă „ADIA-ILFOV ” cu 
sediul în România, judeţul Ilfov, oraşul Bragadiru, Şoseaua Alexandriei, nr. 249, înscrisă în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Cornetu cu nr. 1/05.01.2009,  al 
cărei membru este comuna Domnești prin Consiliul Local Domnești, să semneze Actul 
Adițional nr. 3 (Anexa 1) la  Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele 
şi pe seama Consiliului Local al comunei Domnești. 
IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE : 

 
Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa și de canalizare, republicată, 

 
V. CONCLUZII SI PROPUNERI : 

 
Faţă de cele aratate mai sus, susțin Proiectul de hotărâre, în forma prezentată. 
 

 
 

Compartiment Administra ție publică, Arhiv ă 
Cojocaru Bogdan-Marius 

 


