
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA SÂN ANDREI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 42 
din 29.06.2021

privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor de apă ş 
"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi

perioada 2014-2020"

Consiliul Local al Comunei Sânandrei. judeţul Timiş, reunit în şedinţă ordinară.

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 4502 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a 
tarifelor de apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”. iniţiat de primarul 
Comunei Sânandrei-domnul Coman Claudiu-Florin, reluat în dezbatere şi adoptat în cadrul 
şedinţei ordinare din 29.06.2021;
- Referatul nr. 4449/26.05.2021 privind aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Planului anual de evoluţie a tarifelor de apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014- 
2020", al Primarului Comunei Sânandrei-domnul Coman Claudiu-Florin;
-Raportul de specialitate nr. 4503/27.05.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor de apă şi 
canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020, întocmit de secretar general Diana-Andreea 
Muntean;

Luând act de :
-adresele nr. 3969/13.05.2021 şi 4201/20.05.2021 prin care se propune aprobarea Planului anual 
de evoluţie a tarifelor practicate de Aquatim SA în aria de operare, în conformitate cu Analiza 
Cost-Beneficiu aprobată în cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” derulat prin POIM, în valoare de 239,5 
milioane euro,
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1; 

în conformitate cu prevederile:
- art. 8 alin (3), lit. k) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
actualizată;
- art. 12 alin (1) lit. i), art. 35 alin (3) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă şi canalizare, actualizată;
- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Infrastructură Mare -  AP 3, OS 
3.2 "Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă şi Apă Uzată";
-art. 16 alin (3) lit. c) şi art. 20 alin (5) Statutul ADI;
- art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare încheiat între ADI Apă Canal Timiş şi SC AQUATIM SA;
-art. 129 alin (1), alin (2), alin (7) lit. n) şi ale alin (14) din OUG 57/20019 privind Codul 
administrativ;

în temeiul prevederilor art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor practicate de Aquatim SA în aria de 
operare, în perioada 2018-2023, în conformitate cu Analiza Cost-Beneficiu, conform Anexei nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ca urmare a aprobării Planului anual de evoluţie a tarifelor practicate de SC 
AQUATIM SA în aria de operare , în perioada 2018-2023. în baza art. 21 alin (1) din Statutul



Asociaţiei, se acordă mandat special domnului Coman Claudiu-Florin, primar al Comunei 
Sînandrei, cetăţean român, născut la data de 27.03.1977, în Municipiul Timişoara, domiciliat in 
Sînandrei, posesor al CI. seria TZ nr. 098063, eliberată de SPCLEP Timişoara, la data de 
15.11.2013, ca în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intere om unitară Apă-Canal 
Timiş, să voteze în favoarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 19.01.2010, între ADI Apă Canal Timiş 
şi SC AQUATIM SA. conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 
Sânandrei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş -  Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
Primarului Comunei Sânandrei;
ADI Apă Canal Timiş;

- SC AQUATIM SA;
Cetăţenilor prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul propriu 
http:/Avww.primaria-sinandrei.ro.

Contrasemnează,
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL COMUNĂ,

Iosif Minnich Diana-Andreea Muntean
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Ajustări in ermeni reali
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A RON/m3 i %
% %i % % % i

Apă 2,85 15,00% 0.Ü0.-9

1 1

! 0,00% 5.80% 2.10%
1

3.75% i

Canal 2,84 | 15,00% 0.00% 0.00% 6.90% 2.70% 3.60%

* Ajustările în termeni reali nu indad inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare si nici taxa ae 
valoarea adăugată..

Tariful la datele respective va fí calculai conform următoarei formule:
Tarif bh-I -  Tarif n x (1+a a+1) x (î+a a-2) x ..... x ( l-a  o+t) * I a+i
unde:
Tarif a-t-i -  tariful la data n+t 
Tarif u -  tar:iul iniţial

a a-t-i, a n+2 -  Tarif ajustat în. termeni reali, pentru datele n+1, n+2 
a n+t -  Tarif ajustat în termeni reali, pentru data n+i

I u+i -  inflaţia aferenta ajustării n+i, care se calculează conform următoarei formule:

CPI x (I+INF)m !LL

In+i =
tPI

unde:
OPT - cei mai recent Indice al preturilor disponibil;
1PI - Indicele preturilor iniţial, de la data Tarifului n (1 octombrie 2010);
INF -  inflaţia pentru perioada de î 2 luni înainte do cel mai recent Indice al preturilor disponibil: 
m - numărul de luni intre data celui mai recent indice de preţ disponibil si data efectiva a noului tari
Indicele Preturilor — Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Naţionala de Statistica a 
României.
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