
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  
legal constituite  din municipiul Bacău, proiectul de hotarare pentru 
aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor practicate de S.C.Compania de Apa 
Bacău SA,  pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare - 
epurare ni, spre studiu şi analiză.    

       Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  
Bacău, unde a fost afisat 

        În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din 
municipiul Bacău,  vor  putea trimite în scris  propuneri, sugestii sau opinii  
la Primăria Municipiului Bacău, până la data de  25.02.2010 pe adresa de e-
mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare  pentru aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor 
practicate de S.C.Compania de Apa Bacău SA,  pentru serviciul public de 

alimentare cu apa si de canalizare - epurare  

          S.C Compania de Apa Bacau SA este beneficiara Programului ISPA si a 
Programului MUDP II,pentru a caror derulare au fost accesate credite de la Banca 
Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare(BERD). 

         In contractele de imprumut incheiate intre Companie si BERD sunt prevazute 
clauze privitoare la nivelul preturilor si tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apa si de canalizare-epurare precum si la modalitatile de 
stabilire,ajustare si modificare a acestora.Astfel,in conformitate cu prevederile 
sectiunii 5.09,lit.b,alin.(i) din Contractul de Imprumut 8023 din 26.11.2004 
incheiat intre Companie si BERD,ajustarile preturilor si tarifelor se fac cu indicele 
de inflatie,atunci cand majorarea cumulata a acestuia reflectata de indicele 
preturilor de consum din Romania depaseste 3% fata de ajustarea anterioara. 

         Ultima ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare 
cu apa  si de canalizare-epurare din Municipiul Bacau a fost aprobata prin 
Hotararea nr.46 din 30.03.2006 a Consiliului Local al Municipiului Bacau pe baza 
Avizului nr.306 din 30.01.2006 al  Autoritatii Nationale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice(ANRSC).Indicele preturilor de consum 



cu care au fost ajustate tarifele-104,9% a fost aferent perioadei iunie-decembrie 
2005. 

         Preturile si tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apa si de 
canalizare-epurare din Municipiul Bacau practicate in prezent de Companie au fost 
avizate de ANRSC cu Avizul nr.2973 din 11.07.2006 si aprobate de Consiliul 
Local al Municipiului Bacau prin Hotararea nr.259 din 28.09.2006.Prin H.C.L 
nr.259 din 28.09.2006 a fost aprobata o majorare cu 20% a tarifelor in conformitate 
cu prevederile Sectiunii 5.09 lit.a din Contractul de Imprumut nr.8023 din 
26.11.2004 incheiat intre Companie si BERD,fara nici o ajustare. 

           Tinand cont de prevederile Sectiunii 5.09,lit.b,alin.(i) din Contractul de 
Imprumut 8023 din 26.11.2004,ANRSC a emis urmatoarele avize privind ajustarea 
tarifelor practicate de Companie : 

                      -Avizul nr.2667 din 12.07.2007 ajustare cu indicele preturilor de 
consum de 106,43 aferent perioadei ianuarie 2006-mai 2007; 

                     -Avizul nr.3544 din 9.07.2008  ajustare cu indicele preturilor de 
consum de 108,46 aferent perioadei iunie 2007-mai 2008; 

                     -Avizul nr.4902060 din 13.01.2009 cu indicele preturilor de consum 
de 102,69 aferent perioadei iunie 2008-noiembrie 2008. 

                     Toate aceste avizari insumeaza un indice al preturilor de consum de 
118,53 aferent perioadei ianuarie 2006-noiembrie 2008. 

                   S.C Compania de Apa Bacau SA a solicitat Consiliului Local al 
Municipiului Bacau aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor practicate in prezent 
cu indicele preturilor de consum de 118,53 aferent perioadei ianuarie 2006-
noiembrie 2008 in vederea indeplinirii angajamentelor internationale asumate prin 
Contractul de Imprumut nr.8023 din 26.11.2004. 

                  Avand in vedere Avizele ANRSC,prevederile Contractul de Imprumut 
nr.8023 din 26.11.2004 precum si faptul ca ultima modificare a tarifelor practicate 
de Companie a fost aprobata in anul 2006,va rugam doamnelor si domnilor 
consilieri sa adoptati proiectul de hotarare in forma prezentata. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 

Romeo STAVARACHE 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor practicate de S.C.Compania de 
Apa Bacău SA,  pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare - 

epurare 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, 

Avand in vedere: 

- Prevederile art.8 (2),lit.”i”şi “j” din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.12 (1),lit.”i” din Legea nr.241 din 22 iunie 2006 a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.17 (1) din Ordinul nr. 65 din 28 februarie 2007 al Presedintelui ANRSC 
privind aprobarea Metodologiei de stabilire,ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor 
pentru serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;  

- Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată, ulterior modificată şi completată 

- Prevederile Sectiunii 5.09 din Contractului de Imprumut nr.8023 din 26.11.2004; 

- Adresa nr.407 din 14 ianuarie 2010 a S.C Compania de Apa Bacau SA impreuna cu 
Memoriul justificativ pentru ajustarea preturilor; 

- Hotararea nr.1/14.01.2010 a Consiliului de Administratie al S.C Compania de Apa 
Bacau SA; 

- Avizele ANRSC nr.266/12.07.2007, nr.3544/9.07.2008 si  nr.4902060/ 13.01.2009; 

- Referatul nr.1690/16.02.2010 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;        

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau 

   In baza dispozitiilor art.36 (2) lit.”b” si “d”, (6) lit.”a” punctul 14 si ale art.45 (1)  din 
Legea nr.215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata, ulterior modificata 
si completata 

                                                   H O T A R A S T E: 

Art.1. -  Se aproba incepand cu data de 01 martie 2010 ajustarea preturilor si tarifelor 
pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare-epurare,  practicate de 
S.C.Compania de Apa Bacău SA, cu indicele preturilor de consum de 118,53 (18,53%) 
aferent perioadei ianuarie 2006-noiembrie 2008, dupa cum urmeaza :            



Nivel actual, aprobat prin HCL 
nr.259 din 28.09.2006 

Nivel propus, incepand cu data de 01 
martie 2010 

                   
Activitatea 

Pret/tarif pentru 
populatie 
inclusiv 

TVA,lei/mc 

Pret/tarif pentru 
rest utilizatori 

fara 
TVA,lei/mc 

Indicele de 
ajustare aferent 

perioadei 
ianuarie 2006-

noiembrie 
2008 

Pret/tarif pentru 
populatie inclusiv 

TVA,lei/mc 

Pret/tarif pentru rest 
utilizatori fara 
TVA,lei/mc 

Apa     2,63     2,21   118,53    3,12   2,62 

Canalizare-
epurare 

   1,00     0,84   118,53    1,19   1,00 

                             

Art.2. - Se aproba incepand cu data de 01 martie 2010 ajustarea pretului pentru apa 
livrata  de către de S.C. Compania de Apa Bacău SA, pentru S.C Comunal Service 
Comanesti SA din judetul Bacau, cu indicele preturilor de consum de 118,53 (18,53%)  
aferent perioadei ianuarie 2006 - noiembrie 2008, dupa cum urmeaza: 

Nivel actual, aprobat prin HCL 
nr.259 din 28.09.2006 

Nivel propus incepand cu data de 01 
martie 2010 

Activitatea 

Pret/tarif pentru 
populatie 
inclusiv 

TVA,lei/mc 

Pret/tarif pentru 
rest utilizatori 

fara 
TVA,lei/mc 

Indicele de 
ajustare aferent 

perioadei 
ianuarie 2006-

noiembrie 2008 
Pret/tarif pentru 

populatie inclusiv 
TVA,lei/mc 

Pret/tarif pentru 
rest utilizatori 

fara 
TVA,lei/mc 

Apa pentru S.C. 
Comunal 
Service 
Comanesti SA 

       -    1,00          -  1,18 

 

Art.3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi incetează aplicabilitatea  
H.C.L. Bacău nr. 259/28.09.2009 

 Art.4. - Hotararea va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, 
Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Directiei 
Patrimoniu, ANRSC Bucuresti şi S.C Comunal Service Comanesti SA din judetul Bacau, 
prin grija Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C Compania de Apa 
Bacau SA.  

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 

Romeo STAVARACHE 

Nr. 

Din……02.2010 

C.F./M.P/ Ex.1/Dos.XXI.13 



 ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

ADMINISTRATORUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU 

DIRECTIA ECONOMICA 

UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE  

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Bacau la proiectul de hotarare  privind aprobarea ajustarii preturilor 
si tarifelor practicate de S.C.Compania de Apa Bacău SA,  pentru serviciul public 

de alimentare cu apa si de canalizare - epurare 

 

 

 

                    Analizand dispozitiile legale in vigoare, Contractul de Imprumut 
nr.8023 din 26.11,2004 si solicitarea S.C Compania de Apa Bacau SA, apreciem ca 
fiind oportuna initierea proiectului de hotarare. 

                 Avizam favorabil proiectul de hotarare. 

 

                  ADMINISTRATOR PUBLIC,                                    SEF SERVICIU U.M.M,                

              Leonard Stelian PADUREANU                                         Sergiu-Marius PAVEL    

 

                                                    

                                                    

 

 

  

 



   

 

UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE 

NR. 1690 DIN 16 FEBRUARIE 2010 

                                                                                                              APROBAT 

                                                                                                             P R I M A R, 

                                                                                                   Romeo STAVARACHE 

 

REFERAT 

                       S.C Compania de Apa Bacau SA este beneficiara Programului ISPA si a 
Programului MUDP II, pentru a caror derulare au fost accesate credite de la Banca Europeana 
pentru Reconstructie si Dezvoltare(BERD). 

                      In contractele de imprumut incheiate intre Companie si BERD sunt prevazute 
clauze privitoare la nivelul preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si de 
canalizare-epurare precum si la modalitatile de stabilire,ajustare si modificare a 
acestora.Astfel,in conformitate cu prevederile sectiunii 5.09,lit.b,alin.(i) din Contractul de 
Imprumut 8023 din 26.11.2004 incheiat intre Companie si BERD,ajustarile preturilor si tarifelor 
se fac cu indicele de inflatie,atunci cand majorarea cumulata a acestuia reflectata de indicele 
preturilor de consum din Romania depaseste 3% fata de ajustarea anterioara. 

                     Ultima ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa  
si de canalizare-epurare din Municipiul Bacau a fost aprobata prin Hotararea nr.46 din 
30.03.2006 a Consiliului Local al Municipiului Bacau pe baza Avizului nr.306 din 30.01.2006 al  
Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 
Publice(ANRSC).Indicele preturilor de consum cu care au fost ajustate tarifele-104,9% a fost 
aferent perioadei iunie-decembrie 2005. 

                   Preturile si tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare-
epurare din Municipiul Bacau practicate in prezent de Companie au fost avizate de ANRSC cu 
Avizul nr.2973 din 11.07.2006 si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Bacau prin 
Hotararea nr.259 din 28.09.2006.Prin H.C.L nr.259 din 28.09.2006 a fost aprobata o majorare cu 
20% a tarifelor in conformitate cu prevederile Sectiunii 5.09 lit.a din Contractul de Imprumut 
nr.8023 din 26.11.2004 incheiat intre Companie si BERD,fara nici o ajustare. 

                      Tinand cont de prevederile Sectiunii 5.09,lit.b,alin.(i) din Contractul de Imprumut 
8023 din 26.11.2004,ANRSC a emis urmatoarele avize privind ajustarea tarifelor practicate de 
Companie : 

                      - Avizul nr.2667 din 12.07.2007 ajustare cu indicele preturilor de consum de 
106,43 aferent perioadei ianuarie 2006-mai 2007; 



                     - Avizul nr.3544 din 9.07.2008  ajustare cu indicele preturilor de consum de 108,46 
aferent perioadei iunie 2007-mai 2008; 

                     - Avizul nr.4902060 din 13.01.2009 cu indicele preturilor de consum de 102,69 
aferent perioadei iunie 2008-noiembrie 2008. 

                     Toate aceste avizari insumeaza un indice al preturilor de consum de 118,53 aferent 
perioadei ianuarie 2006-noiembrie 2008. 

                   S.C Compania de Apa Bacau SA a solicitat Consiliului Local al Municipiului Bacau 
aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor practicate in prezent cu indicele preturilor de consum de 
118,53 aferent perioadei ianuarie 2006-noiembrie 2008 in vederea indeplinirii angajamentelor 
internationale asumate prin Contractul de Imprumut nr.8023 din 26.11.2004. 

                  Avand in vedere Avizele ANRSC,prevederile Contractul de Imprumut nr.8023 din 
26.11.2004 precum si faptul ca ultima modificare a tarifelor practicate de Companie a fost 
aprobata in anul 2006,va rugam domnule Primar ca in conformitate cu prerogativele pe care vi le 
confera Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata,ulterior 
modificata si completata,sa initiati un proiect de hotarare a Consiliului Local al Municipiului 
Bacau pentru aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apa si de canalizare-epurare din Municipiul Bacau,precum si pentru aprobarea ajustarii pretului 
pentru apa potabila livrata pentru S.C Comunal Service Comanesti SA,judetul Bacau. 

 

 

                  SEF SERVICIU U.M.M,                                  CONSILIER ASISTENT,        

                 Sergiu-Marius PAVEL                                Isabela Margareta PINTILIE 

 

 

 

 

 

                                                                                                     


