Proiect
Nr. 116 din 06.05.2021

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea
Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”
pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă
potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA
APASERV S.A. Botoșani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de __ .05.2021,
urmare adresei nr. 10518/16.11.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
BOTOŞANI”, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16677/17.11.2020, a adreselor
înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16676/17.11.2020, nr. 16678/17.11.2020 și nr.
16679/17.11.2020 și adresei Societății NOVA APASERV S. A. Botoșani nr. 2601/17.02.2021,
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 2952/17.02.2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 7828/06.05.2021 al domnului Corneliu-Bogdan
Dăscălescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani, prin care se propune acordarea unui
mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea modificării prețului și
tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de
Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani,
având în vedere:
 Raportul de specialitate comun nr. 7829/06.05.2021 al Direcţiei Servicii Publice și al Direcției
Juridice, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Botoşani,
 Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
 Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate,
 Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice nr. 814828/21.10.2020,
 Decizia nr. 16/10.11.2020 a Consiliului de Administrație al Societății NOVA APASERV S.A.
Botoșani,
în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. k), art. 10 alin. (5), art. 43 alin. (5) din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (r) cu modificările și completările
ulterioare, art. 35 alin. (5) (6) și (8), art. 36 alin. (1) și (5) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de

alimentare cu apă şi de canalizare (r) cu modificările și completările ulterioare, art. 16 alin. (3) lit.
d) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”,
art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1) și art. 19 alin. (1) din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare
a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin
Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007, art. 17 alin. (2) și art. 36 din Contractul unic de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune Judeţul Botoşani, nr. 6600/01.07.2010, Contractul de finanțare nr. 122204/23.08.2011 încheiat între
Ministerul Mediului și Pădurilor și Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, Contractul de
finanțare nr. 9/15.12.2016 – POIM, Contractul de Credit nr. 44637/31.10.2013, încheiat între
Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare și Contractul de asistență pentru proiect încheiat între Județul Botoșani, Societatea
NOVA APASERV S.A. Botoșani și BERD/2013, Contractul SAMTID, aprobat prin OUG nr.
31/2005,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), d) și f), alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 175 şi art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală
a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, pentru a vota, în
numele şi pe seama Judeţului Botoşani, aprobarea modificării prețului pentru apa potabilă produsă,
transportată și distribuită și a tarifului pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare,
pentru Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Botoșani, împreună cu Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară “AQUA BOTOȘANI”, asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

VICEPREȘEDINTE,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU

Botoşani
Nr. _____ din ___.05.2021

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Anexa la
H.C.J. Botoşani nr. ____ din __.05.2021
SITUAȚIA
modificării prețului și tarifului propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA
APASERV S.A. Botoșani şi
avizată de către A.N.R.S.C. prin avizul nr. 814828/21.10.2020

Specificație:

Preț/Tarif
fără
T.V.A.
ACTUA
L
lei/mc

Apă potabilă
produsă,
transportată
și distribuită
pentru
întreaga arie
de operare
Canalizare epurare
pentru
întreaga arie
de operare

Preț/Tarif
cu
T.V.A.
ACTUA
L
lei/mc

Majorare
avizată
raportată la
preț/tarif
actual

Preț/Tarif avizat
ANRSC prin
Avizul nr.
814828/21.10.202
0
fără T.V.A.
lei/mc

Preț/Tarif avizat
ANRSC prin
Avizul nr.
814828/21.10.202
0
cu T.V.A.
lei/mc

lei/
mc

%

4,99

0,25

5,4
6

4,83

5,26

3,17

0,08

2,7
5

2,99

3,26

4,58

2,91

VICEPREȘEDINTE,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL
JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Nr. 7828 din 06.05.2021
REFERAT DE APROBARE
Doamnelor și domnilor consilieri,
Supun atenției dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și
tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de
Operatorul Regional, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani.
Prin adresa nr. 10518/16.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.
16677/17.11.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” solicită
supunerea spre adoptare a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile
publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional,
Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, la nivelul ariei conferite prin contractul de delegare,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. d) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”.
Modificarea preţurilor şi tarifelor este operaţiunea de corelare a nivelurilor preţurilor şi
tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări în structura costurilor
care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii şi
nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare
competentă.
Solicitarea de avizare a prețurilor/tarifelor unice pentru serviciile publice de alimentare cu
apă și de canalizare – epurare către A.N.R.S.C. s-a făcut pe baza costurilor realizate în perioada
septembrie 2019 – august 2020 și defalcat pe ultimele 3 luni, conform reglementărilor în vigoare, la
nivelurile rezultate din recalcularea elementelor de cheltuieli, ca urmare a aplicării cheii de
repartizare pentru fiecare activitate prestată, respectiv:
1.
modificarea prețului de producere, transport și distribuție a apei potabile, pentru
întreaga arie de operare;
2.
modificarea prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile,
pentru întreaga arie de operare;
3.
modificarea tarifului de canalizare – epurare, pentru întreaga arie de operare.
Solicitarea de modificare a prețurilor/tarifelor unice pentru serviciile publice de alimentare
cu apă și de canalizare – epurare către A.N.R.S.C. s-a făcut pe baza fundamentării
prețurilor/tarifelor, conform art. 35 alin. (6) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 241/2006 (r) cu modificările și completările ulterioare, astfel încât structura și nivelul
acestora:
a)
să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;
b)
să asigure funcționarea eficientă și în siguranță a serviciului, protecția și
conservarea mediului, precum și sănătatea populației;
c)
să descurajeze consumul excesiv și să încurajeze investițiile de capital;
d)
să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;

e)
să garanteze continuitatea serviciului.
Justificările privind creșterile unor capitole de cheltuieli, elemente care sunt independente de
acţiunile operatorului (corelarea cheltuielilor cu munca vie cu prevederile legale în vigoare,
creșterea prețurilor de achiziție la materialele necesare întreținerii și exploatării sistemului public de
alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, la combustibili și implicit la
utilajele folosite, energie electrică, gaz metan etc.) sunt prezentate detaliat în Memoriul justificativ
care a fost prezentat spre verificare și la A.N.R.S.C.
Astfel, în urma verificării și analizării documentațiilor depuse, A.N.R.S.C. a emis Avizul nr.
814828/21.10.2020 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și
de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani,
județul Botoșani, prin care se avizează:
• prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de
operare, la nivelul de 4,83 lei/mc, exclusiv T.V.A. și
• tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 2,99 lei/
mc, exclusiv T.V.A., urmând ca prețul și tariful menționate mai sus să fie aprobate de
către A.D.I. ”AQUA BOTOȘANI”, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din
Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, (r) cu modificările
și completările ulterioare.
La fundamentarea prețului/tarifului unic pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de
canalizare – epurare s-a avut în vedere faptul că, modificarea acestora a pornit de la nevoia de a
asigura, în principal, sursele proprii de finanțare pentru necesarul investițional al perioadei
următoare.
Ultima modificare a prețului/tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare
pe întreaga arie de operare, s-a fundamentat pe baza influențelor reale primite în costuri până la
nivelul lunii august 2019, fiind avizată de A.N.R.S.C. cu Avizul nr. 710825/29.08.2019 privind
modificarea prețului de producere, transport și distribuție pentru serviciul public de alimentare cu
apă și pentru tariful de canalizare pe întreaga arie de operare, cu aplicabilitate de la data de
01.12.2019, conform Hotărârii A.G.A. nr. 145/12.12.2019 a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”.
Oportunitatea și necesitatea de a da curs solicitării propuse de către Operatorul Regional,
Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, este de a se respecta prevederile legale în vigoare, de
a asigura continuitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare prin operarea sistemului în
condiții de calitate cu asigurarea parametrilor tehnico-operaționali impuși.
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că societatea are în derulare proiecte
investiționale cu finanțare nerambursabilă UE, realizate și cu asistență din partea BERD, cu care are
contract de credit.
Un aspect important, având în vedere dificultățile financiare cu care se confruntă Operatorul
prin incidența Sentinței nr. 49/2020, este faptul că Angajamentele și condiționalitățile asumate prin
Contractul BERD sunt coroborate cu Declarațiile, Garanțiile și Angajamentele Județului asumate
prin Contractul de asistență pentru proiect încheiat între Județul Botoșani, Societatea NOVA
APASERV S.A. Botoșani și BERD/2013, prin care Județul a convenit să ofere asistență pentru
Proiect și să își asume obligațiile prevăzute în acest Contract.
Astfel:
Art. III – Angajamente, Secțiunea 3.01 Obligații de A face ale Județului, lit. (g) – Județul se
angajează să respecte următoarele angajamente:
”Regimul tarifelor - Județul se angajează prin prezentul Contract să întreprindă sau să ia,
sau să dispună să se întreprindă sau să se ia, toate măsurile necesare în scopul de a-l asista și de a

coopera cu Împrumutatul pentru a face orice este necesar, corespunzător sau recomandabil pentru
a asigura că structura ajustării tarifelor convenită contractual conform termenilor și condițiilor
din Contractul de Delegare și Secțiunii 5.12 (Ajustarea Tarifelor) (incluzând Anexa 4 (Strategia
Tarifară)) a Contractului de Credit este susținută în totalitate și implementată de către Județ și/sau
ADI și nu este în niciun moment afectată într-un mod care ar putea influența în mod negativ
Proiectul”
Secțiunea 3.02 – Obligații de A Nu face ale Județului, lit. (k) – ”Județul nu va lua nicio
măsură legislativă, de reglementare sau orice altă acțiune sau nu vor omite nicio acțiune care va
determina un Efect Negativ Important asupra sau care îl va determina pe Împrumutat să își încalce
oricare dintre obligațiile asumate din cadrul, sau care ar reduce în mod obiectiv abilitatea
Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile financiare sau orice alte obligații născute din
Contractul de Credit și orice alt Contract de Finanțare și/sau orice Contract privind Proiectul
(Județul va determina ca nicio entitate pe care Județul o deține sau o controlează în mod direct sau
indirect să nu acționeze în acest sens)”
Județul Botoșani poate mandata A.D.I. ”AQUA BOTOŞANI” să exercite, în numele şi pe
seama lui, stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor și tarifelor, cu respectarea
normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente, respectiv aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru
serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de
reglementare competente, potrivit art. 8 alin. (3) lit. k) și art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice (r) cu modificările și completările ulterioare,
În acest sens, participarea la şedinţa A.G.A. A.D.I. ”AQUA BOTOŞANI” este condiționată
de acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în A.G.A. A.D.I. ”AQUA
BOTOŞANI”, pentru a vota în numele şi pe seama Judeţului Botoşani pentru aprobarea modificării
prețului/tarifului, modificare propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A.
Botoșani și avizată de către A.N.R.S.C.
Față de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și
oportunitatea adoptării actului administrativ propus. Prin urmare, supun atenției dumneavoastră
proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

VICEPREȘEDINTE,
Corneliu-Bogdan DĂSCĂLESCU

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

DIRECȚIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr. 7829 din 06.05.2021
Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Constantin – Cristian NISTOR

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin adresa nr. 10518/16.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.
16677/17.11.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” solicită
supunerea spre adoptare a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile
publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional,
Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, la nivelul ariei conferite prin contractul de delegare,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. d) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”.
Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, prin adresa nr. 17485/10.11.2020, înaintează
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” spre aprobare, modificarea prețului
și tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare – epurare, pe întreaga arie
de operare a Societății, în conformitate cu prevederile art. 35 alin (8) din Legea serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (r) cu modificările și completările ulterioare, în
baza Avizului nr. 814828/21.10.2020 emis de către A.N.R.S.C.
Modificarea preţurilor şi tarifelor este operaţiunea de corelare a nivelurilor preţurilor şi
tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări în structura costurilor
care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii şi
nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autoritatea de reglementare
competentă.
Solicitarea de avizare a prețurilor/tarifelor unice pentru serviciile publice de alimentare cu
apă și de canalizare – epurare către A.N.R.S.C. s-a făcut pe baza costurilor realizate în perioada
septembrie 2019 – august 2020 și defalcat pe ultimele 3 luni, conform reglementărilor în vigoare, la
nivelurile rezultate din recalcularea elementelor de cheltuieli, ca urmare a aplicării cheii de
repartizare pentru fiecare activitate prestată, respectiv:
4. modificarea prețului de producere, transport și distribuție a apei potabile, pentru
întreaga arie de operare;
5. modificarea prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile,
pentru întreaga arie de operare;
6. modificarea tarifului de canalizare – epurare, pentru întreaga arie de operare.
Solicitarea de modificare a prețurilor/tarifelor unice pentru serviciile publice de alimentare
cu apă și de canalizare – epurare către A.N.R.S.C. s-a făcut pe baza fundamentării

prețurilor/tarifelor, conform art. 35 alin. (6) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 241/2006 (r) cu modificările și completările ulterioare, astfel încât structura și
nivelul acestora:
f) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;
g) să asigure funcționarea eficientă și în siguranță a serviciului, protecția și
conservarea mediului, precum și sănătatea populației;
h) să descurajeze consumul excesiv și să încurajeze investițiile de capital;
i) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
j) să garanteze continuitatea serviciului.
Justificările privind creșterile unor capitole de cheltuieli, elemente care sunt independente de
acţiunile operatorului (corelarea cheltuielilor cu munca vie cu prevederile legale în vigoare,
creșterea prețurilor de achiziție la materialele necesare întreținerii și exploatării sistemului public de
alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, la combustibili și implicit la
utilajele folosite, energie electrică, gaz metan etc.) sunt prezentate detaliat în Memoriu justificativ
care a fost prezentat spre verificare și la A.N.R.S.C.
Astfel, în urma verificării și analizării documentațiilor depuse, A.N.R.S.C. a emis Avizul nr.
814828/21.10.2020 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu
apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru Societatea NOVA APASERV
S.A. Botoșani, județul Botoșani, prin care se avizează:
• prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de
operare, la nivelul de 4,83 lei/mc, exclusiv T.V.A. și
• tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 2,99 lei/
mc, exclusiv T.V.A., urmând ca prețul și tariful menționate mai sus să fie aprobate de
către A.D.I. ”AQUA BOTOȘANI”, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din
Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, (r) cu
modificările și completările ulterioare.
În ceea ce privește prețul/tariful actual, comparativ cu prețul/tariful avizat de către A.N.R.S.C.
prin avizul nr. 814828/21.10.2020, situația se prezintă astfel:
Preț/
Tarif
ACTUAL
Specificație:

Majorare
avizată

fără TVA
lei/mc
Apă potabilă produsă, transportată și
distribuită pentru întreaga arie de operare
Canalizare - epurare pentru întreaga arie de
operare

lei/mc

%

4,58

0,25

5,46

2,91

0,08

2,75

Preț/Tarif avizat
ANRSC prin
Avizul nr.
814828/21.10.202
0
fără T.V.A.
lei/mc
4,83
2,99

De asemenea, A.N.R.S.C. a emis Decizia nr. 143/21.10.2020 privind modificarea prețului
pentru apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de
operare, pentru Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, județul Botoșani, prin care se
aprobă prețul pentru apa potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii pentru întreaga
arie de operare, la nivelul de 2,53 lei/mc, exclusiv T.V.A., cu aplicare de la data 01.11.2020, în
conformitate cu prevederile art. 35 alin. (9) și (12) din Legea serviciului de alimentare cu apă și

de canalizare nr. 241/2006, (r) cu modificările și completările ulterioare, fără a fi necesară
aprobarea de către A.D.I. ”AQUA BOTOȘANI”.
La fundamentarea prețului/tarifului unic pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de
canalizare – epurare s-a avut în vedere faptul că, modificarea acestora a pornit de la nevoia de a
asigura, în principal, sursele proprii de finanțare pentru necesarul investițional al perioadei
următoare.
Ultima modificare a prețului/tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare
pe întreaga arie de operare, s-a fundamentat pe baza influențelor reale primite în costuri până la
nivelul lunii august 2019, fiind avizată de A.N.R.S.C. cu Avizul nr. 710825/29.08.2019 privind
modificarea prețului de producere, transport și distribuție pentru serviciul public de alimentare cu
apă și pentru tariful de canalizare pe întreaga arie de operare, cu aplicabilitate de la data de
01.12.2019, conform Hotărârii A.G.A. nr. 145/12.12.2019 a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”.
Prețul/tariful pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare – epurare sunt unice
pentru toate tipurile de consumatori pe întreaga arie de operare a Societății NOVA APASERV S.A.
Botoșani, cu precizarea că prețul apei și tariful de canalizare - epurare aprobat pentru populație
conține cota de TVA aferentă.
Prețul pentru apa potabilă este unic pentru populație și rest utilizatori din anul 2005,
conform condiționalităților impuse prin programul SAMTID, preț ce a suferit în timp ajustări la
inflație și creșteri impuse în termeni reali, creșteri necesare rambursării creditelor cu finanțare
externă.
Tariful la canalizare - epurare este unic pentru populație și rest utilizatori din anul 2014
(aprilie), conform condiționalităților impuse prin Contractul de credit BERD/2013, tarif ce a
suferit în timp ajustări la inflație și creșteri impuse în termeni reali, creșteri necesare rambursării
creditelor cu finanțare externă.
Prin modificarea și completarea art. 36 din Volumul I – Dispoziții Generale din Contractul
unic de delegare de gestiune nr. 6600/01.07.2010 prin Actul Adițional nr. 2/2012 și nr.3/2015 care
fac parte din contract, se prevede, în ceea ce privește Strategia tarifară, faptul că, până în anul 2017
prețurile și tarifele vor fi crescute în termeni reali, conform solicitărilor prevăzute în Contractul de
credit nr. 44637/2013 încheiat cu BERD, iar mecanismul de tarifare prevede că ajustările în
termeni reali să se efectueze în conformitate cu prevederile unei analize cost-beneficiu. Studiul de
suportabilitate din cadrul analizei cost-beneficiu arată că tarifele prezentate în strategia tarifară se
încadrează în limitele de suportabilitate prevăzute în prevederile legale în vigoare.
În condițiile în care Analiza cost-beneficiu aprobată la nivelul implementării aplicației de
finanțare prin POS Mediu, nu a putut fi revizuită prin promovarea unei noi Aplicații de finanțare
prin POIM, practic ajustarea și modificarea tarifelor serviciilor nu pot fi realizate prin aplicarea unui
Plan de creștere tarifară pe o perioadă aferentă realizării și operării noilor investiții, prin urmare se
apelează la prevederile din legislația specifică în materie de ajustare și modificare prețuri/tarife.
În conformitate cu prevederile din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006 (r):
Art. 8. alin. (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de
utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:
k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii
speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de
reglementare competente;

Art. 10. alin. (5) - Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul
constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi
obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), (...). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor
prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. (...) k), este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat
special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale
asociaţiei.
Art. 43. alin. (5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de
operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având
ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor
elaborate de autoritatea de reglementare competentă.
Conform prevederilor din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
241/2006 (r):
Art. 13. alin. (1) - Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să verifice, să aprobe sau să
respingă, în condiţiile legii, fără a periclita rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului, preţurile
şi tarifele propuse de operatori, precum şi să urmărească modul de respectare de către aceştia a
normelor metodologice pentru stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor elaborate de
A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.
Art. 35. alin. (5) - Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
se stabilesc, se ajustează şi se modifică pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli
întocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al
preşedintelui acesteia.
Art. 35. alin. (6) - Fundamentarea preţurilor şi tarifelor serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare se face de către operator, astfel încât structura şi nivelul acestora:
a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;
b) să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a serviciului, protecţia şi conservarea
mediului, precum şi sănătatea populaţiei;
c) să descurajeze consumul excesiv şi să încurajeze investiţiile de capital;
d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
e) să garanteze continuitatea serviciului.
Art. 35. alin. (8) - Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de
alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri
publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele menţionate la alin. (2), se
aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după
caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în
baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
a) asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanţă
stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale şi precizaţi în hotărârea de dare în
administrare ori în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz;
b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate - cost cât mai bun pentru
serviciul furnizat/prestat şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate
de părţile contractante;

c) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii aferente
serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor
administrativ-teritoriale.
Art. 36. alin. (1) - Operatorul are dreptul să solicite periodic ajustarea preţurilor şi tarifelor, în
funcţie de modificările intervenite în structura costurilor.
Art. 36. alin. (5) - Avizarea preţurilor şi tarifelor pentru operatorii cuprinşi în programe de finanţare
externă se realizează de către A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile acordului de împrumut.
Prin 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 se stabileşte modul de calcul al preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, astfel:
Art. 2. alin. (2) - Preţurile şi tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor
prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, interesele utilizatorilor,
inclusiv în ceea ce priveşte suportabilitatea acestora, precum şi protecţia mediului privind
conservarea resurselor de apă.
Art. 3. alin. (1) - Sunt supuse avizării A.N.R.S.C. stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi
tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, definite potrivit Legii nr.
51/2006 şi Legii nr. 241/2006, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de
modalitatea de gestiune adoptată sau de ţara de origine a operatorilor care prestează aceste servicii.
Art. 3. alin. (3) - Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba preţuri şi tarife diferite de
cele avizate de A.N.R.S.C., cu condiţia asigurării autonomiei financiare, a rentabilităţii şi eficienţei
economice a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art. 19. alin. (1) - Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare
pot fi modificate în următoarele situaţii:
a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor
instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora;
b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor
produse, transportate sau distribuite ori la modificarea condiţiilor de producţie, transport
sau distribuţie, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o
perioadă de 3 luni consecutive.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Contractul unic de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - Judeţul Botoşani nr.
6600/01.07.2010, una din obligaţiile delegatarului este aprobarea tarifelor pentru serviciile publice
de alimentare cu apă şi de canalizare în baza mandatelor speciale acordate.
Conform prevederilor art. 16 alin. (3) lit. d) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA” Botoșani, stabilirea, ajustarea și modificarea
prețurilor/tarifelor propuse de operator, de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de
tarif unic, sunt aprobate prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților și se votează de
reprezentanţii asociaţilor în A.G.A., numai în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil,
prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
De asemenea, un aspect important, având în vedere dificultățile financiare cu care se
confruntă operatorul prin incidența Sentinței nr. 49/2020, este faptul că, Angajamentele și

condiționalitățile asumate prin Contractul BERD sunt coroborate cu Declarațiile, Garanțiile și
Angajamentele Județului asumate prin Contractul de asistență pentru proiect încheiat între
Județul Botoșani, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani și BERD/2013, prin care Județul
a convenit să ofere asistență pentru Proiect și să își asume obligațiile prevăzute în acest Contract.
Astfel:
Art. III – Angajamente, Secțiunea 3.01 Obligații de A face ale Județului, lit. (g) –
Județul se angajează să respecte următoarele angajamente:
”Regimul tarifelor - Județul se angajează prin prezentul Contract să întreprindă sau să ia,
sau să dispună să se întreprindă sau să se ia, toate măsurile necesare în scopul de a-l asista și de a
coopera cu Împrumutatul pentru a face orice este necesar, corespunzător sau recomandabil pentru
a asigura că structura ajustării tarifelor convenită contractual conform termenilor și condițiilor
din Contractul de Delegare și Secțiunii 5.12 (Ajustarea Tarifelor) (incluzând Anexa 4 (Strategia
Tarifară)) a Contractului de Credit este susținută în totalitate și implementată de către Județ și/sau
ADI și nu este în niciun moment afectată într-un mod care ar putea influența în mod negativ
Proiectul”
Secțiunea 3.02 – Obligații de A Nu face ale Județului, lit. (k) – ”Județul nu va lua nicio
măsură legislativă, de reglementare sau orice altă acțiune sau nu vor omite nicio acțiune care va
determina un Efect Negativ Important asupra sau care îl va determina pe Împrumutat să își încalce
oricare dintre obligațiile asumate din cadrul, sau care ar reduce în mod obiectiv abilitatea
Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile financiare sau orice alte obligații născute din
Contractul de Credit și orice alt Contract de Finanțare și/sau orice Contract privind Proiectul
(Județul va determina ca nicio entitate pe care Județul o deține sau o controlează în mod direct sau
indirect să nu acționeze în acest sens)”
În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin în sfera serviciilor de utilităţi publice,
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau
modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor
metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.
În acest sens, participarea la şedinţa A.G.A. A.D.I. ”AQUA BOTOŞANI” este condiționată
de acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în A.G.A. A.D.I. ”AQUA
BOTOŞANI”, pentru a vota în numele şi pe seama Judeţului Botoşani pentru aprobarea modificării
prețului/tarifului, modificare propusă de Operatorul Regional, Societatea NOVA APASERV S.A.
Botoșani și avizată de către A.N.R.S.C. prin avizul nr. 814828/21.10.2020.
Faţă de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru
promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani, a proiectului de
hotărâre iniţiat în acest scop.
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