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 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială

 pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA

     Consiliul Local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit în ședință ordinară în luna decembrie 2021;
Văzând:
Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS nr.1396/02.12.2021;
Raportul ARSACIS nr.1388/26.11.2021 cu privire la solicitarea operatorului regional APAVITAL SA Iași

de aprobare a ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare;
Adresa APAVITAL SA nr.70050/25.11.2021 privind solicitarea de aprobare a ajustării prețului pentru apa

industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA;
Avizul ANRSC nr.916707/08.11.2021 privind ajustarea prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie

de operare, pentru APAVITAL SA Iași, județul Iași;
În  conformitate  cu  prevederile  Statutului  Asociației  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Iași  –

ARSACIS;
În conformitate  cu prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.855/2008 pentru aprobarea actului  constitutiv-

cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
       În  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.51/2006 privind serviciile  comunitare  de utilități  publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
       În conformitate cu prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:
a)  Proiectul  de  hotărâre  și  de  referatul  de  aprobare  inițiat  și  susținut  de   dl  Lungu Albert  comunei

Doljești;
b)    Raportul  de  specialitate  întocmit  de  către  viceprimarul  comunei  Doljești  sub.  nr.  12669  din

08.12.2021;
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Se  aprobă  ajustarea  prețului  pentru  apa  industrială  pentru  întreaga  arie  de  operare  a
APAVITAL SA, după cum urmează:

SPECIFICAȚIE

Preț
actual
fără

T.V.A.
lei/mc

Majorare
propusă
lei/mc

Preț ajustat 

fără
T.V.A
lei/mc

T.V.A.
9%

lei/mc

cu
T.V.A.
lei/mc

Apă industrială pentru întreaga arie
de operare

3,22 0,21 3,43 0,31 3,74

Art.2. –  Se acordă mandat special reprezentantului  comunei  Doljești  pentru ca în numele și  pe
seama  comunei  Doljești,  membru  asociat  în  cadrul  Asociației  Regionale  a  Serviciilor  Apă  Canal  Iași  –



ARSACIS,  să aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS ajustarea prețului pentru apa industrială pentru
întreaga arie de operare a APAVITAL SA conform Art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Secretarul general al comunei Doljeşti  va comunica copii după prezenta hotărâre Asociației
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, societății APAVITAL SA și Instituției Prefectului
Județului Neamț.

                Inițiator ,
      Primar , Lungu Albert                                                     Contrasemnează,                                   
                                                                        Secretar general al Comunei Doljești
                                                                                                       Mihaela Cezar

Adoptată în ședința publică ordinară din data de ......................., cu un număr de .........voturi „pentru”, …....
„abțineri” și ....….. voturi „împotrivă”, exprimate de un număr de ……… consilieri locali prezenți la ședință
din numărul total de ........  consilieri în funcție.



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
Nr. 12668 din 08.12.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială

 pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA

Având in vedere prevederile: 
- Legii serviciilor comunitare de utilititi publice nr. 51/2006; 
- Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, in care la art. 35 alin.(6)

se prevede ,,Fundamentarea prețurilor și tarifelor serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se
face  de  către  operator,  astfel  încât  structura  și  nivelul  acestora:  a)  să  acopere  costul  justificat
economic al furnizării/prestării serviciului"; 

- Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilități Publice (ANRSC) privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a
prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 6512007. .

- Avizul nr. 916707/08.11.2021 al A.N.R.S.C. prin care se avizează ajustarea prețului pentru
apa industrială pentru intreaga arie de operare pentru APAVITAL S.A.; 

- Ajustarea prețului pentru apa industrială trebuie să pornească de la necesitatea acoperirii
costului  justificat  economic al  furnizării/prestării  serviciului  precum și de la nevoia de a asigura
sursele proprii de finanțare pentru necesarul investitional al perioadei următoare.

 Majorarea de preț solicitată este destinată să garanteze respectarea autonomiei financiare a
operatorului și continuitatea serviciului și in același timp să asigure continuitatea serviciului de apă
din județul Iași.

Prețul actual la apa industrială pentru întreaga arie de operare, respectiv 3,22 lei/mc, exclusiv
TVA, in vigoare de la 1 august 2020 a fost ajustat cu influențele primite în costuri până la nivelul
lunii aprilie 2020. Contextul economico - financiar al ultimilor ani a generat o tendință de majorare a
costurilor  si  implicit  a  prețurilor  și  tarifelor  practicate  de  majoritatea  furnizorilor  de  produse  și
servicii,  de  aceea  este  necesar  ca  fundamentarea  de  preț  pentru  produsul  apă  industrială  pentru
perioada  următoare  să  pornească  de  la  realitățile  perioadei  actuale.  Propunem in  acest  sens  ca
fundamentarea ajustării prețului la acest produs să plece de la analiza costurilor pe ultimele 12 luni
(octombrie  2020  -  septembrie  2021)  și  in  același  timp  să  se  țină  cont  de  o  serie  de  indicatori
macroeconomici, respectiv: 

* indicele lunar al prețurilor de consum de 106,49% pentru perioada de referință martie 2020
- septembrie 2021 (pentru ajustarea produsului apă industrială) 

Preț ajustat apă industrială = 3,22 x 1,0649 = 3,43 lei/m3 
-cursul de schimb mediu lei/euro de 4,98 lei în anul 2022, conform Proiecției principalilor

indicatori  macroeconomici  2021-2025  emise  de  Comisia  națională  de  Strategie  și  Prognoză  din
august 2021 utilizat la calculul cheltuielilor financiare. 

O  analiză  comparativă  a  contextului  general  privind  creșterile  de  prețuri  ne  relevă
următoarele aspecte: 

- Prețul contractat  al energiei electrice a crescut ca urmare a fluctuației pieței  de la 0,465
lei/kW (fară TVA) în anul 2020, la 0,561 lei/kW (fără TVA) incepând cu luna iunie 2021; 

- Salariul minim garantat pe economie a crescut de la 2.230 lei in anul 2020 la 2.300 lei la
inceputul anului 2021, urmând ca în anul 2022 să se majoreze la 2.550 lei. Salariul mediu brut a
crescut  față  de  anul  precedent  cu  influențe  directe  nu  doar  în  cheltuielile  cu  salariile  ci  și  in
cheltuielile efectuate cu terții (in special cheltuielile cu reparațiile și cu paza), care la rândul lor își
majorează proporțional manopera pentru serviciile executate. În contextul crizei de forță de muncă,



are  loc  migrarea  personalului  calificat  (instalatori,  automatiști,  mecanici,  sudori  etc.)  către  alte
societăți, chiar și din județul Iași, care oferă salarii mai mari.

Concluzia care rezultă din analiza fișei de fundamentare este aceea că devine necesară această
ajustare de prețuri având in vedere creșterea accelerată a ratei inflației din ultima perioadă, pentru a
putea  asigura  in  continuare  buna  funcționare  a  acestei  activități,  pentru  a  finanța  investițiile  in
derulare  și  pe  cele  propuse  in  programele  de  investitii  multianuale  și  pentru  a  acoperi  serviciul
datoriei externe aferent creditului BERD.                                               

 Ținând cont de toate aspectele  prezentate  mai sus, se solicită aprobarea ajustării  prețului
pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA.

Primar , 
Lungu Albert           



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
Nr. 12669 din 08.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială

 pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA

Văzând adresa S.C. ARSACIS SA cu nr. 1396/02.12.2021 prin care se solicită să se supună
hotărârii  Consiliului  Local,  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  ajustării  prețului  pentru  apa
industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL S.A.

Analizând:
- Raportul ARSACIS nr.l388/26.11.2021 cu privire la solicitarea operatorului regional 

APAVITAL SA Iași de aprobare a ajustării prețului pentru apa industrială pentru intreaga arie de 
operare;

- Adresa APAVITAL SA nr.70050/25.11.2021 privind solicitarea de aprobare a ajustării 
prețului pentru apa industrială pentru intreaga arie de operare a APAVITAL SA;

-  Avizul  ANRSC  nr.906707/08.11.2021  privind  ajustarea  prețului  pentru  apa  industrială
pentru  întreaga  arie  de  operare,  pentru  APAVITAL  SA  Iași,  județul  Iași;
 Potrivit prevederilor art.35 alin.8 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
nr.241/2006,  republicată,  cu  modificarile  și  completările  ulterioare:  ,,Stabilirea,  ajustarea  sau
modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare care se
furnizează/prestează prin intermediul unei structuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de
finanțare decât cele menționate la alin. (2), se aprobă ,.. cu respectarea mandatului incredințat, prin
hotărâri  ale  adunărilor  generale  ale  asociațiilor  de  dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  de
activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de
A.N.R.S.C..., "

Majorarea de preț solicitată este destinată să garanteze respectarea autonomiei financiare a
operatorului și continuitatea serviciului și in același timp să asigure continuitatea serviciului de apă
din județul Iași.

Prețul actual la apa industrială pentru întreaga arie de operare, respectiv 3,22 lei/mc, exclusiv
TVA, in vigoare de la 1 august 2020 a fost ajustat cu influențele primite în costuri până la nivelul
lunii aprilie 2020. Contextul economico - financiar al ultimilor ani a generat o tendință de majorare a
costurilor  si  implicit  a  prețurilor  și  tarifelor  practicate  de  majoritatea  furnizorilor  de  produse  și
servicii,  de  aceea  este  necesar  ca  fundamentarea  de  preț  pentru  produsul  apă  industrială  pentru
perioada  următoare  să  pornească  de  la  realitățile  perioadei  actuale.  Propunem in  acest  sens  ca
fundamentarea ajustării prețului la acest produs să plece de la analiza costurilor pe ultimele 12 luni
(octombrie  2020  -  septembrie  2021)  și  în  același  timp  să  se  țină  cont  de  o  serie  de  indicatori
macroeconomici, respectiv: 

* indicele lunar al prețurilor de consum de 106,49% pentru perioada de referință martie 2020
- septembrie 2021 (pentru ajustarea produsului apă industrială) 

Preț ajustat apă industrială = 3,22 x 1,0649 = 3,43 lei/m3 
-cursul de schimb mediu lei/euro de 4,98 lei în anul 2022, conform Proiecției principalilor

indicatori  macroeconomici  2021-2025  emise  de  Comisia  națională  de  Strategie  și  Prognoză  din
august 2021 utilizat la calculul cheltuielilor financiare. 

O  analiză  comparativă  a  contextului  general  privind  creșterile  de  prețuri  ne  relevă
următoarele aspecte: 

- Prețul contractat  al energiei electrice a crescut ca urmare a fluctuației pieței  de la 0,465
lei/kW (fară TVA) în anul 2020, la 0,561 lei/kW (fără TVA) incepând cu luna iunie 2021; 



- Salariul minim garantat pe economie a crescut de la 2.230 lei in anul 2020 la 2.300 lei la inceputul
anului 2021, urmând ca în anul 2022 să se majoreze la 2.550 lei. Salariul mediu brut a crescut față de
anul precedent cu influențe directe nu doar în cheltuielile cu salariile ci și in cheltuielile efectuate cu
terții (in special cheltuielile cu reparațiile și cu paza), care la rândul lor își majorează proporțional
manopera  pentru  serviciile  executate.  În  contextul  crizei  de  forță  de  muncă,  are  loc  migrarea
personalului calificat (instalatori, automatiști, mecanici, sudori etc.) către alte societăți, chiar și din
județul Iași, care oferă salarii mai mari.

De  asemenea,  potrivit  dispozițiilor  Legii  nr.  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilități
publice,  respectiv  art.  8 alin.  (3) lit.  k), art.  10 alin.  (5) și (5^), aprobarea stabilirii,  ajustării  sau
modificării prețurilor și tarifelor de către Asociație este condiționată de primirea in prealabil a unui
mandat  special  din partea autorităților  deliberative  ale  UAT-urilor  membre ale  Asociației,  dar  in
situația in care autoritățile deliberative ale UAT-urilor nu se pronunță, în termen de 30 de zile de la
primirea solicitării, asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale, se prezumă că unitățile
administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuțiilor lor.

Conform celor prezentate mai sus, se solicită supunerea spre analiză și  aprobare a ajustării
prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA.

Viceprimar,
Cojocaru Marius-Claudiu

                                          


