


 

 

 

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 350/24.03.2021 

 

 

 

PLANUL ANUAL DE EVOLUŢIE A TARIFELOR  

(STRATEGIA DE TARIFARE) pentru 

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

perioada 2014 - 2020”  

 

 

 Stategia de tarifare inclusă în prezentul document a fost fundamentată in baza rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu, pentru investitiile in infrastructura de apa, aprobata prin Hotararea 

Guvernului nr.677/2017, aprobată de Autoritatea de Management – POIM (Ministerul Fondurilor 

Europene) şi este prezentată în tabelul următor: 

 

STRATEGIA 

DE 

TARIFARE 

(în procente) 

Tarif iniţial 

în vigoare 

la data de 1 

Martie 

2021 

Ajustări în termeni reali 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

RON/m3 % % % % % % 

Tarif apă 4.19 0.00% 2.50% 2.00% 7.50% 3.50% 3.00% 

       Tarif          

canalizare 
3.77 0.00% 9.50% 9.00% 25.00% 4.50% 3.50% 

* 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, atît cu inflaţia 

cumulată pe ultimul an, cât şi 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 iniţial; 

a n+1, a n+2 - ajustări în termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2 

a n+i - ajustări în termeni reali a tarifului la data n+i 

I n+i – inflaţia aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:  

 

                  CPI x (1+INF)m /12 

I n+i  = 

                           IPI 

unde: 

CPI - cel mai recent Indice al preţurilor disponibil; 

IPI - indicele preţurilor iniţial, de la data de 1 Martie 2021; 

INF – inflaţia pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al preţurilor disponibil;  

m - numărul de luni între data celui mai recent indice de preţ disponibil ţi data efectivă a noului 

tarif; 

 

 

    



 

 

Indicele Preţurilor – Indicele Preţurilor de Consum Total publicat, lunar, de Institutul Naţional de 

Statistică. 

 

 Tarifele mai sus menţionate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare, luând în 

considerare evoluţia ulterioară a costurilor de operare. Aceste tarife pot suferi ajustări sau modificări 

în funcţie de următoarele elemente: 

• conditionalităţile incluse în contractele de finanţare pentru obţinerea finanţării din 

fonduri europene sau de la bugetul de stat; 

• condiţionalităţile incluse în contractul de împrumut pentru co-finanţarea proiectului 

finanţat din POIM; 

• rezultatele proiecţiilor financiare din planul de afaceri; 

• impactul strategiilor viitoare de investiţii, în conformitate cu Master Planul. 

 

 În cazul preluării de noi localităţi în aria de operare a societatii, de la data preluării, se va aplica 

tariful unic pentru întreaga arie de operare, în vigoare la acea dată. 

 

 După anul 2026, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare cu ajustări în termeni reali, se 

va aplica anual ajustarea cu inflaţia conform formulei de mai sus. 

 

 

 

 

 

 

                    

 



Red./dact. Marin Raluca 

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. 

 

 

        ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE                                                     COMPANIA DE APĂ  

INTERCOMUNITARĂ APA DÂMBOVIȚA                               TÂRGOVIȘTE -  DÂMBOVIȚA S.A       

                                                  

                   PREȘEDINTE ,                                                             DIRECTOR GENERAL, 

         dr. ec. Corneliu ŞTEFAN                                                          ec. Adrian DUMITRU                                                 

      

 


