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ACT  ADIȚIONAL NR. 12 

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE  

DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE NR.12.313/19.11.2009 

 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

ÎNTRE 

 

ASOCIATIA DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL 

DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL SATU MARE (denumită Asociaţia), cu sediul în 

municipiul Satu Mare, P-ta 25  Octombrie  nr. 1, Cod Fiscal 25506950, înscrisă în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Satu Mare cu nr. 1352/296/13/PJ/2009,  reprezentată 

de Dl. Pataki Csaba  în calitate de Preşedinte al Asociaţiei,  

 

în numele şi  pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre: 

 

- Municipiul Satu Mare,  în  baza Hotărârii Consiliului Local nr. 150/30.07.2009 

- Municipiul Carei, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.104/31.08.2009   

- Oraşul Tăşnăd, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.58/20.06.2009   

- Oraşul Ardud, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.19/10.06.2009  

- Oraşul Negreşti Oaş, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 64/30.10.2009  

- Oraşul Livada, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 23/28.07.2009 

- Comuna Păuleşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 26/21.07.2009 

- Comuna Lazuri, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/30.07.2009     

- Comuna Odoreu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 34/30.09.2009 

- Comuna Botiz, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 33/28.09.2009 

- Comuna Culciu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 22/08.10.2009  

- Comuna Foieni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 21/06.08.2009 

- Comuna Căpleni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 8/04.09.2009 

- Comuna Urziceni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/27.07.2009 

- Comuna Doba, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 15/10.09.2009 

- Comuna Dorolţ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 42/17.07.2009 

- Comuna Craidorolţ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 35/30.11.2009 

- Comuna Halmeu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 20/15.07.2009 

- Comuna Turulung, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 20/05.08.2009 

- Comuna Micula, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 45/24.07.2009 

- Comuna Berveni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.23/31.08.2009 

- Comuna Terebeşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.20/.06.11.2009 

- Comuna Ciumeşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.13/20.07.2009 

- Comuna Tiream, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.27/25.09.2009 

- Comuna Sanislău, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.4/16.03.2010 

- Comuna Petreşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.24/28.07.2009 

- Comuna Vetiş, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 29/15.07.2009 

- Comuna Moftin, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.3/18.02.2010 
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- Comuna Oraşu Nou, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 43/14.12.2009  

- Comuna Săuca, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.15/12.12.2010  

- Comuna Porumbeşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.17/16.12.2010 

- Comuna Supur, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.6/03.02.2011 

- Comuna Batarci, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.31/30.09.2011 

- Comuna Santău, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.3/31.01.2012 

- Comuna Beltiug în baza Hotărârii Consiliului Local nr.12/24.07.2012 

- Comuna Căuaș în baza Hotărârii Consiliului Local nr.35/13.08.2012 

- Comuna Tarna Mare în baza Hotărârii Consiliului Local nr.37/24.09.2012 

- Comuna Turț în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 28/27.09.2012 

- Comuna Crucișor în baza Hotărârii Consiliului Local nr.20/31.10.2012 

- Comuna Săcășeni în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 35/19.11.2012 

- Comuna Socond în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 25/22.11.2012 

- Comuna Medieşu Aurit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 3/24.01.2013 

- Comuna Bârsău în baza Hotărârii Consiliului Local nr.12/17.05.2013 

- Comuna Târşolţ în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 9/29.03.2013 

- Comuna Valea Vinului în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 16/28.05.2013 

- Comuna Bogdand în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 19/30.05.2014 

- Comuna Cămărzana în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 25/10.09.2015 

- Comuna Cehal în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 11/30.04.2015   

- comuna Agriș în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 9/22.01.2018   

- comuna Apa în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 6/30.01.2019 

- comuna Certeze în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 24/30.03.2015 şi nr. 56/10.07.2015   

- comuna Hodod în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 15/28.03.2020 

 

aceste unităţi administrativ-teritoriale fiind denumite împreună în continuare „Autoritatea 

Delegantă” 

 

Şi 

 

Societatea Comercială  “APASERV  SATU  MARE ” S.A., codul unic de înregistrare 16844952, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare cu nr. J30/1102/13.10.2004 cu sediul 

principal în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău,  nr. 9/A, bl.- , sc.- , et.- , ap.- , judeţul Satu Mare, 

reprezentată prin dr. ing.Leitner Ioan, având funcţia de director general,   

denumită în continuare „Operatorul”,  

numite împreună „Părţile” şi separat „Partea” 

1 

La DISPOZIŢII GENERALE – PĂRŢILE CONTRACTANTE - ASOCIATIA DE  DEZVOLTARE  

INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII ÎN SECTORUL DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN 

JUDEŢUL SATU MARE - unităţile administrativ teritoriale se completează cu : 

- comuna Racșă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 28/18.05.2017 
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La DISPOZIŢII GENERALE 

     TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL , CAPITOLUL I – 

SISTEMUL FINANCIAR 

Se modifică la art. 36 Planul Anual de Evoluție a Tarifelor de la alin. 3 al paragrafului 
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Prețurile/Tarifele : 

 

 

 

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR 

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR 

 

Strategia de 

tarifare 

Tarif 

inițial 
Creșteri anuale în termeni reali * 

RON/m3 
2020 2021** 2022 2023 2024 

% % % % % 

Preț apă 3,58 3,00 % 3,00 % 12,30 % 25,00 % 17,30 % 

Tarif 

canalizare 
3,12 3,00 % 3,00 % 12,30 % 25,00 % 17,30 % 

 

* Creșterile anuale în termeni reali se vor aplica în fiecare an începând cu 1 ianuarie. 

Creșterile anuale în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe 

valoarea adăugată. 

Ajustările anuale de preț/tarif se vor face cel târziu la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu luarea în 

calcul a inflației (indicele prețurilor de consum publicat  lunar de Institutul Naţional de Statistică) şi a 

creșterilor impuse în termeni reali din tabelele de mai sus.  

    ** Prin excepție, în anul 2021, ajustarea prețului/tarifului de apă/canalizare, se va face cu data 

de 1 (întâi) a lunii imediat următoare aprobării prezentului plan de evoluție a tarifelor și obținerii 

avizelor/aprobărilor impuse de legislația în vigoare. 

 

Tariful va fi calculat conform următoarei formule, care rămâne valabilă pe toată perioada de 

valabilitate a contractului de delegare: 

 

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  este prețul/tariful la data n+i; 

Tarif n este prețul/tariful inițial la data de 1 februarie 2019; 

a n+1, a n+2  este prețul/tariful ajustat în termeni reali, pentru datele n+1, n+2; 

a n+i  este prețul/tariful ajustat în termeni reali, pentru data n+i; 

I n+i este inflația aferentă ajustării n+i, calculată astfel:  

 

                  CPI x (1+INF)m /12 

I n+i  = 

                           IPI 

unde: 
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CPI – indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării; 

IPI - Indicele prețurilor de consum inițial la data de 1 februarie 2019; 

INF – rata inflației 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. 
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La DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE APĂ      

Se modifică Anexa nr.1 astfel: 

ANEXA 1 – PREȚUL PENTRU APĂ ȘI AJUSTĂRILE ÎN TERMENI REALI 

 

Strategia de 

tarifare 

Tarif 

inițial 
Creșteri anuale în termeni reali * 

RON/m3 
2020 2021** 2022 2023 2024 

% % % % % 

Preț apă 3,58 3,00 % 3,00 % 12,30 % 25,00 % 17,30 % 

 

* Creșterile anuale în termeni reali se vor aplica în fiecare an începând cu 1 ianuarie. 

Creșterile anuale în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe 

valoarea adăugată. 

Ajustările anuale de preț/tarif se vor face cel târziu la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu luarea în 

calcul a inflației (indicele prețurilor de consum publicat  lunar de Institutul Naţional de Statistică) şi a 

creșterilor impuse în termeni reali din tabelele de mai sus.  

    ** Prin excepție, în anul 2021, ajustarea prețului/tarifului de apă/canalizare, se va face cu data 

de 1 (întâi) a lunii imediat următoare aprobării prezentului plan de evoluție a tarifelor și obținerii 

avizelor/aprobărilor impuse de legislația în vigoare. 

 

Tariful va fi calculat conform următoarei formule, care rămâne valabilă pe toată perioada de 

valabilitate a contractului de delegare: 

 

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  este prețul/tariful la data n+i; 

Tarif n este prețul/tariful inițial la data de 1 februarie 2019; 

a n+1, a n+2  este prețul/tariful ajustat în termeni reali, pentru datele n+1, n+2; 

a n+i  este prețul/tariful ajustat în termeni reali, pentru data n+i; 

I n+i este inflația aferentă ajustării n+i, calculată astfel:  

 

                  CPI x (1+INF)m /12 

I n+i  = 
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                           IPI 

unde: 

CPI – indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării; 

IPI - Indicele prețurilor de consum inițial la data de 1 februarie 2019; 

INF – rata inflației 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. 
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La DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE se modifică Anexa nr.1 astfel: 

 

ANEXA 1 – TARIFUL PENTRU CANALIZARE ȘI AJUSTĂRILE ÎN TERMENI REALI 

 

Strategia de 

tarifare 

Tarif 

inițial 
Creșteri anuale în termeni reali * 

RON/m3 
2020 2021** 2022 2023 2024 

% % % % % 

Tarif 

canalizare 
3,12 3,00 % 3,00 % 12,30 % 25,00 % 17,30 % 

 

* Creşterile anuale în termeni reali se vor aplica în fiecare an începând cu 1 ianuarie. 

Creșterile anuale în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe 

valoarea adăugată. 

Ajustările anuale de preț/tarif se vor face cel târziu la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu luarea în 

calcul a inflației (indicele prețurilor de consum publicat  lunar de Institutul Naţional de Statistică) şi a 

creșterilor impuse în termeni reali din tabelele de mai sus.  

   ** Prin excepție, în anul 2021, ajustarea prețului/tarifului de apă/canalizare, se va face cu data de 1 

(întâi) a lunii imediat următoare aprobării prezentului plan de evoluție a tarifelor și obținerii 

avizelor/aprobărilor impuse de legislația în vigoare. 

 

Tariful va fi calculat conform următoarei formule, care rămâne valabilă pe toată perioada de 

valabilitate a contractului de delegare: 

 

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  este prețul/tariful la data n+i; 

Tarif n este prețul/tariful inițial la data de 1 februarie 2019; 

a n+1, a n+2  este prețul/tariful ajustat în termeni reali, pentru datele n+1, n+2; 

a n+i  este prețul/tariful ajustat în termeni reali, pentru data n+i; 

I n+i este inflația aferentă ajustării n+i, calculată astfel:  
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                  CPI x (1+INF)m /12 

I n+i  = 

                           IPI 

unde: 

 

CPI – indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării; 

IPI - Indicele prețurilor de consum inițial la data de 1 februarie 2019; 

INF – rata inflației 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. 

 

 

 

Pentru AUTORITATE DELEGANTĂ 

 

ASOCIATIA DE  DEZVOLTARE  

INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

SERVICII 

ÎN SECTORUL DE APĂ ŞI APĂ 

UZATĂ DIN JUDEŢUL SATU MARE  

 

Data:      .............................................                                                    

                  Pentru OPERATOR 

 

           APASERV SATU  MARE  S.A. 

 

 

 

 

 

Data,     .................................................... 

   

 PREŞEDINTE 

PATAKI CSABA 

                  

               DIRECTOR  GENERAL  

                            LEITNER IOAN 

        

 

 

   

 

 

          Președinte de ședință,                                                         Contrasemnează 

         Tabori Francisc-Robert                                                       Consilier superior, 

                                                                                                         Silaghi Ileana 

 

 

 

 

 

 

 


