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ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 350 /24.03.2021 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 27 

 

La contractul  de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare  

nr. 2624/3 din 29.01.2009 

 

 

 Încheiat între: 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița  cu sediul în Târgoviște, str. Tricolorului, 

nr.1, jud. Dâmbovița, legal reprezentată prin domnul Corneliu Ştefan  în calitate de Președinte. 

 Și  

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A  cu sediul în Târgoviște, str. I.C Brătianu, nr.50, jud. 

Dâmbovița, având  J15/5/1998 și CUI 10084149, legal reprezentată prin domnul Adrian Dumitru în 

calitate de Director General, denumită în continuare ,, operatorul” 

             Având în vedere:  

            -  Prevederile art. 36 ,,Preţurile, tarifele şi alte surse de venit din cuprinsul  Dispoziţiilor Generale 

– Titlul II - ,, Sistemul financiar şi sistemul contabil” – capitolul I – ,,Sistemul financiar”, din cuprinsul 

Contractului de delegare gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;  

            - Prevederile hotărârii A.D.I. Apa Dâmboviţa nr. 350/24.03.2021 care aproba Planul anual de 

evoluţie a tarifelor confrom rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu. 

      Părțile de comun acord au convenit  următoarele : 

I. Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmboviţa, în perioada 

2014 - 2020”, care reprezintă Strategia de tarifare consolidată şi extinsă  pentru perioada 2021 - 2026, 

aşa cum a fost aprobat prin hotărârea A.D.I. Apa Dâmboviţa nr. 350/24.03.2021, se contituie anexă la 

Contractul de delegare nr. 2624/3 din 29.01.2009, în forma prevazută în anexa  nr. 1 la prezentul Act 

adiţional. 

 

           II.    Celelalte prevederi ale Contractului de delegare cu modificările survenite prin actele 

adiționale 1 -  26 rămân neschimbate. 
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                   PREȘEDINTE ,                                                             DIRECTOR GENERAL, 

         dr. ec. Corneliu ŞTEFAN                                                          ec. Adrian DUMITRU                                                 

      

 


