
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, propune locuitorilor si asociatiilor  
legal constituite  din municipiul Bacau , proiectul de hotarâre privind aprobarea 
ajustarii tarifului, cu inflatia din perioada iunie-decembrie 2005  , pentru 
serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare - epurare ,  
practicate de Regia Autonoma de  Gospodarie Comunala Bacau, începând cu 
data de 1 aprilie 2006,  spre studiu si analiza.  
 Acest proiect poate  fi consultat   si la sediul  Consiliului Local al Municipiului  
Bacau, unde se afla afisat. 
      În legatura cu acesta, locuitorii si asociatiile  legal constituite  din municipiul 
Bacau,  vor putea trimite în scris    propuneri , sugestii sau opinii  pâna la data de 
27.03.2006  la  Biroul  nr.49 – domnul cons.juridic Caleap Florin , sau pe adresa 
de e-mail : aparatdelucru.clb@primariabacau.ro 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   
 
 

PROIECT DE  HOTARÂRE 
 

privind aprobarea ajustarii tarifului, cu inflatia din perioada iunie-decembrie 
2005  , pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare - 

epurare ,  practicate de Regia Autonoma de  Gospodarie Comunala Bacau, 
începând cu data de 1 aprilie 2006 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU   
 
Având în vedere : 

 
-   Prevederile Ordonantei Guvernului nr.32/2002, art.. 32(1) litera „e” privind 

organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 

aprobata prin Legea nr.634/2002 ; 

-   Adresa nr. 3691/31.01.2006, înaintata de R.A.G.C. Bacau catre Consiliul Local al 

Municipiului Bacau ; 

- Avizul nr. 306/30.01.2006, eliberat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare 

pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala catre R.A.G.C. Bacau; 

-    Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau . 

 
      În  baza  dispozitiilor    art. 38(3)   si ale art. 46(1)  din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,    
 

HOTARASTE: 
 



ART.1. – Având în vedere Contractul de împrumut nr. 8023/26.11.2004  încheiat între 

BERD si RAGC Bacau , se aproba  ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de 

alimentare cu apa potabila si de canalizare – epurare, cu  indicele preturilor de consum 

de 104,69% aferent perioadei iunie-decembrie 2005, practicate de R.A.G.C.Bacau , 

pentru populatie si rest utilizatori din Bacau ,începând cu data de  1 aprilie 2006 astfel: 

    
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Art. 2 - Consiliul Local al Muncipiului Bacau aproba  tariful  ce va fi practicat de 

R.A.G.C.Bacau,  începând cu data de 1 aprilie 2006 pentru livrarea apei potabile catre 

S.C.Comunal Service S.A. Comanesti, si anume :  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

Ing.  ROMEO STAVARACHE 
 
 

 
 

NR. 
DIN     02.2006 
Caleap Fl. 
Ex.1/Dos.V-A. 

NIVEL PRACTICAT NIVEL PROPUS 
CU DATA DE 01.04.2006 

 
 
 
 

ACTIVITATEA 

 
Pret/Tarif pentru 

populatie 
 cu TVA 
lei/m.c. 

 
Pret/Tarif pentru 
rest utilizatori 

fara TVA 
lei/m.c. 

 

 
Pret /Tarifpentru 

populatie 
 cu TVA  
lei /m.c. 

 
Pret/Tarif pentru 
rest utilizatori 

fara TVA  
lei /m.c. 

Apa potabila 
pentru municipiul 

Bacau 

 
2.09 /RON 

 
1.76/ RON 

 
2.19 RON 

 
1.84 RON 

 
Canalizare-epurare 
pentru municipiul 

Bacau 

 
0.80 RON 

 
0.67 RON 

 
0.83 RON 

 
0.70  RON 

NIVEL PRACTICAT        NIVEL PROPUS 
CU DATA DE 01.04.2006 

 
 
 

ACTIVITATEA 
 

Pret/Tarif pentru rest 
utilizatori 
fara TVA 
lei/m.c. 

 
Pret /Tarifpentru 
rest utilizatori 

fara TVA 
lei /m.c. 

 
    Apa potabila pentru 
Comunal Service Comanesti 

 

 
 

0.79 RON 

 
 

0.83 RON 



 
 

ROMÂNIA 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

 
la proiectul de hotarâre privind aprobarea ajustarii tarifului, cu inflatia din 

perioada iunie-decembrie 2005  , pentru serviciile publice de alimentare cu apa 
potabila si de canalizare - epurare ,  practicate de Regia Autonoma de  

Gospodarie Comunala Bacau, începând cu data de 1 aprilie 2006 
 

 

        Prin adresa nr. 3691/31.01.2006 , R.A.G.C. Bacau solicita Consiliului Local al 

Municipiului Bacau aprobarea ajustarea tarifelor,cu inflatia din perioada iunie-

decembrie 2005  , pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si  de 

canalizare – epurare practicate de R.A.G.C. Bacau începând cu data de 1 martie 2005. 

          Aceasta masura de majorare a tarifului se justifica prin obligatiile asumate prin 

Contractul de Împrumut nr. 8023/26.11.2004 , încheiat între BERD si RAGC Bacau, 

pentru realizarea obiectivului de investitii „Înbunatatirea sistemului de alimentare cu 

apa potabila, colectare si tratare a apelor uzate din municipiul Bacau” care este în 

derulare. 

        Preturile la apa potabila si tarifele la canalizare- epurare  se ajusteaza cu indicele 

preturilor de consum de 104,69%, aferent perioadei iunie-decembrie 2005. Preturile 

si tarifele avizate au în vedere si respectarea prevederilor OUG nr. 198/2005 privind 

constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare 

pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de 

asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene 

  Tariful apei potabile si tariful la canalizare -  epurare pentru populatie contine 

T.V.A., iar pentru rest utilizatori nu contin T.V.A.,în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

      Fata de cele expuse , va rugam  domnilor  consilieri  sa aprobati  proiectul de 

hotarâre ,  în forma prezentata. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
Ing.ROMEO STAVARACHE 

 


