
 

 

ROMANIA 

JUDETUL  

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

 

 

 HOTARARE 

privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro -Apa și a 

reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale comuna Buturugeni să aprobe 

Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. 

Euro Apavol S.A., în perioada 2014 - 2020”, precum și modificările Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare  

 

 

 

Consiliul Local al comunei Buturugeni 

Avand in vedere: 

      .     Referatul de aprobare al primarului nr.986/18.02.2022 

• Referatul ADI Euro-Apa privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Euro-Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale comuna Buturugeni să 

aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro 

Apavol S.A., în perioada 2014 - 2020”, precum și modificările Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare,987/18.02.2022 

• Avizul comisiei de specialitate nr.1160/28.02.2022 

• Adresa SC Euro Apavol SA nr. 808/08.02.2022 privind „Strategia tarifară”, în vederea 

aprobării în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa; 

• prevederile art. 16 alin. (3) lit. „c” și „d” coroborate cu prevederile art. 21 alin. (1) si 

prevederile art. 17 alin. (2) lit. „C” pct. 2 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Euro-Apa; 

• prevederile art. 8 alin. (3) lit „d^2”, lit. „k” si ale art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• prevederile art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 

apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art. 89 alin.(2), art.129 alin.(2) lit.”d”, alin. (7) lit. „n” și ale art.132 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) art.196 alin.(1) lit. „a”din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

H O T A R A S T E  



Art.l. Se acordă mandat special reprezentantului comunei Buturugeni în cadrul AGA a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, dl.Preda Dumitru, în vederea exercitării, în 

numele și pe seama comunei Buturugeni, a votului favorabil privind aprobarea Strategiei Tarifare, 

prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. 

Euro Apavol S.A., în perioada 2014 - 2020”, precum și a modificării Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. 

Art.2. (1) Acorda mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, cu 

sediul în orașul Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, et. 2, cam. 4 . jud. Ilfov, înregistrată în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor-Judecătoria Buftea sub nr. 67PJ/15.12.2010, având CIF 27824896, al 

cărei membru este Comuna Buturugeni, să aprobe Strategia Tarifară, prevăzută în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în 

perioada 2014 - 2020”, precum și modificările Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 201/22.02.2013. 

          (2) Acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, cu 

sediul în orașul Voluntari, Bd. Dunării, nr. 71, et. 2, cam. 4 . jud. Ilfov, înregistrată în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor-Judecătoria Buftea sub nr. 67PJ/15.12.2010, având CIF 27824896, al 

cărei membru este Comuna Buturugeni, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele 

Asociatiei, în numele și pe seama Comunei Buturugeni , Actul Adițional la Contractul de Delegare 

a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 201/22.02.2013. 

Art.3. Reprezentantul comunei Buturugeni în cadrul AGA a Asociației și Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul Comunei Buturugeni va comunica  prezenta hotărâre Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa si Institutiei Prefectului-judetul Giurgiu. 

 

                                                                                     Contrasemneaza 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                  SECRETAR GENERAL UAT 

                       Barbu Marian                                            Stan Dumitru 

 

 

 

 

 

Buturugeni 

Nr.17/28.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 la HCL nr.17 din 28.02.2022 

 

 

STRATEGIA DE TARIFARE-CONFORM REZULTATELOR ANALIZEI COST-

BENEFICIU PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE A PA ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. EURO 

APAVOL S.A. ÎN PERIOADA 2014-2020 

 

 

Strategia tarifară, 

Voluntari, jud Ilfov 

Tarif 

inițial 

Tarif de 

la 1 

martie 

2022 

** 

Ajustări în termeni reali* 

2022, de 

la 1 iulie 
2023 2024 2025 2026 

Apă (%) 4.89 4.89 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 7.00% 

Apă uzată (%) 
2.61 2.61 

27.00% 10.00% 

10.00

% 

14.00

% 20.00% 

 

Strategia tarifară, 1 

Decembrie, jud Ilfov 

Tarif 

inițial 

Tarif de 

la 1 

martie 

2022 

** 

Ajustări în termeni reali* 

2022, de 

la 1 iulie 
2023 2024 2025 2026 

Apă (%) 2.37 4.89 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 7.00% 

Apă uzată (%) 
1.80 2.61 

27.00% 10.00% 

10.00

% 

14.00

% 20.00% 

 

Strategia tarifară, 

Stefăneștii de Jos, 

jud Ilfov 

Tarif 

inițial 

Tarif de 

la 1 

martie 

2022 

** 

Ajustări în termeni reali* 

2022, de 

la 1 iulie 
2023 2024 2025 2026 

Apă(%) 2.04 4.89 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 7.00% 

Apă uzată (%) 
1.58 2.61 

27.00% 10.00% 

10.00

% 

14.00

% 20.00% 

 

Strategia tarifară, 

Berceni, jud Ilfov 

Tarif 

inițial 

Tarif de 

la 1 

martie 

2022 

** 

Ajustări în termeni reali* 

2022, de 

la 1 iulie 
2023 2024 2025 2026 



Apă (%) 1.89 4.89 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 7.00% 

Apă uzată (%) 
- 2.61 

27.00% 10.00% 

10.00

% 

14.00

% 20.00% 

 

Strategia tarifară, 

Buturugeni, jud 

Giurgiu 

Tarif 

inițial 

Tarif de 

la 1 

martie 

2022 

** 

Ajustări în termeni reali* 

2022, de 

la 1 iulie 
2023 2024 2025 2026 

Apă (%) 3.00 4.89 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 7.00% 

Apă uzată (%) 
- 2.61 

27.00% 10.00% 

10.00

% 

14.00

% 

20.00

% 

 

Strategia tarifară, 

Bulbucata, jud 

Giurgiu 

Tarif 

inițial 

Tarif de 

la 1 

martie 

2022 

** 

Ajustări ăn termeni reali* 

2022, de 

la 1 iulie 
2023 2024 2025 2026 

Apă (%) 3.00 4.89 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 7.00% 

Apă uzată(%) 
- 2.61 

27.00% 10.00% 

10.00

% 

14.00

% 

20.00

% 

 

Strategia tarifară, 

Toporu, jud Giurgiu 

Tarif 

inițial 

Tarif de 

la 1 

martie 

2022 

** 

Ajustări în termeni reali* 

2022, de 

la 1 iulie 
2023 2024 2025 2026 

Apă (%) 3.00 4.89 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 7.00% 

Apă uzată(%) 
- 2.61 

27.00% 

10.00

% 

10.00

% 

14.00

% 20.00% 

 

Strategia tarifară, 

Sinești, jud 

Ialomița 

Tarif 

inițial 

Tarif de la 

1 martie 

2022 

** 

Ajustări în termeni reali* 

2022, de 

la 1 iulie 
2023 2024 2025 2026 

Apă(%) 2.04 4.89 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 7.00% 

Apă uzată (%) 
- 2.61 

27.00% 

10.00

% 10.00% 

14.00

% 20.00% 

 

*Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe 

valoarea adaugată 



**Pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare preluate ulterior în gestiune, se va aplica 

tariful unic, valabil la data preluării 
Strategia tarifară presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an, cel tarziu la 1 iulie, 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 :  Tarif initial 

a n+1, a n+2: Tarif ajustat în termeni reali, pentru datele n+1, n+2 

a n+i : Tarif ajustat în termeni reali, pentru data n+i 

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

𝐼 𝑛 + 𝑖 =
CPI x (1 + INF)m/12

IPI
 

unde: 

CPI: Cel mai recent Indice al prețurilor disponibil; 

IPI: Indicele prețurilor inițial, de la data Tarifului n; 

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 publicat lunar de Comisia 

Natională de Statistica a României. 

Tarifele mai sus menționate reprezintă 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: 

• condiționalitătile 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 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              SECRETAR GENERAL UAT, 

       Barbu Marian                                                          Stan Dumitru 

 

 

 

 

 

 



 
 


