JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

HOTĂRÂREA NR.73 DIN 15.12.2020
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei
Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Argeș, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului orașului
Costești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș
aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor
Consiliul Local al orașului Costești, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară la data
de 15.12.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere:
• Adresa nr.10207/03.12.2020 înaintată de către S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, înregistrată la
Primăria orașului Costești cu nr.22521/03.12.2020, însoțită de Avizul CTE al S.C. Apă Canal 2000 S.A.
Pitești nr. 02/02.12.2020;
• Referatul de aprobare întocmit de Primarul orașului Costești, înregistrat sub
nr.22973/08.12.2020;
• Raportul de specialitate nr.23787 /11.12.2020, privind aprobarea Planului anual de evoluție
a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020”;
• Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Costești , întocmite în
vederea avizării proiectului de hotărâre;
• Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările
și completările ulterioare;
• Dispozițiile art. 90 alin. 1, ale art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art. 140 alin. 1 și alin 3, ale art. 154
alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. “a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. “a” și lit. “b” din Ordonanța
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificările și completările ulterioare;
• Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, ale alin. 7 lit. “n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din Ordonanța
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în
perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se mandatează Primarul orașului Costești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Argeș, aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor
Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Argeș, în perioada 2014 - 2020”.
Art. 3. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, cu sediul în Municipiul
Pitești, str. Constantin Brâncoveanu, bl. B3 – B4, Mezanin, județul Argeș, înscrisă în Registrul Asociațiilor
și Fundațiilor de la grefa Judecătoriei Pitești cu nr. 27/RA/2008, al cărei membru este orașul Costești, să
semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
de canalizare cu privire la Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei CostBeneficiu aferente ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș,

în perioada 2014 - 2020”, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama orașului Costești.
Art.4.Compartimentele/birourile/serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al
Consiliului Local al orașului Costești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentelor/birourilor/serviciilor de specialitate
din cadrul Primăriei orașului Costești, S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Argeș și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Dată astăzi:15.12.2020
contrasemnează secretar general oraş,
Chiriţă Iuliana
Preşedinte şedinţă,
BADEA VASILE

Nr.73/15.12.2020
Adoptată în ședința din data de 15.12.2020.
Cu un număr de 12 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcție.

Anexa 1 la HCL NR.73/15.12.2020
Planul anual de evoluție a tarifelor
conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020”
Strategia de tarifare inclusă în prezentul document a fost fundamentată în conformitate cu metodologia
din Analiza Cost-Beneficiu, pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată de Autoritatea de
Management – POIM (Ministerul Fondurilor Europene).
În proiectarea strategiei de tarifare s-a utilizat următoarea abordare:
•

Strategia de tarifare a fost proiectată pentru perioada 2020-2025;

•

Tariful inițial din strategia de tarifare este tariful în vigoare;

•

Tarifele vor fi ajustate în termeni reali și cu inflația anuală, în fiecare an.

Strategia de tarifare propusă este prezentată în următorul tabel:
STRATEGIA DE
TARIFARE
(in procente)

Tarif inițial
la data de 1
ianuarie 2019
RON/m3

2020

2021

2022

2023

2024

2025

%

%

%

%

%

%

Tarif apă

3,67

0.00%

6.00%

6.00%

6.00%

5.00%

2.00%

Tarif canalizare

3,79

0.00%

6.00%

6.00%

10.00%

30.00%

3.00%

Ajustări în termeni reali

*Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare
adăugată.
Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la 1 ianuarie atât cu inflația cumulată pe
ultimul an, cât și în termeni reali.
Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule:
Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ….. x (1+a n+i) x I n+i
Unde:
Tarif n+i – tariful la data n+i
Tarif n – tariful initial;
a n+1, a n+2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2
a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i
I n+i – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule:
CPI x (1+INF)m /12
I n+i =
IPI
unde:

CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil;
IPI - indicele preturilor inițial, de la luna Ianuarie 2019;
INF – inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;
m - numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif;
Indicele Prețurilor – Indicele Prețurilor de Consum Total publicat lunar de Institutul National de Statistică.
Tarifele mai sus menționate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare, luând în considerare
evoluția ulterioară a costurilor de operare. Aceste tarife pot suferi ajustări sau modificări în funcție de
următoarele elemente:
•

condiționalitățile incluse în contractele de finanțare pentru obținerea finanțării din fonduri
europene sau de la bugetul de stat;

•

condiționalitățile incluse în contractul de împrumut pentru co-finanțarea proiectului finanțat
din POIM;

•

rezultatele proiecțiilor financiare din planul de afaceri;

•

impactul strategiilor viitoare de investiții, în conformitate cu Master Planul.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BADEA VASILE

