
                                                                        ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, conform rezultatelor Analizei 

Cost-Beneficiu revizuită în baza HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” și 

mandatarea reprezentantului UAT municipiul Vatra Dornei să susțină și să voteze  în 
Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării 
Contractului de delegare a gestiunii prin încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract 

 
                               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,  
                                    intrunit in sedinta  ordinara   in data de  15 decembrie 2022 

 

            Având în vedere  referatul de aprobare nr. 37035/07.12.2022 prezentat de primarul municipiului, 
raportul nr. 37036/07.12.2022 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - HG 379/2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale 
aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructura Mare 
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Actul Adițional nr. 2 / 18.08.2022 la Contractul de Finanțare nr.295/16.12.2019, pentru proiectul 
”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”; 

- Dispozițiile  art. 5, alin. (1), lit. g), pct. 1 şi alin. (2), lit. i),  art. 16, alin. (3), lit. c) precum şi a art. 
17, alin. (2), lit. c), pct. 2, art. 21, alin. (1) din Statutul Asociaţiei ; 

   În temeiul. art. 129 alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit.  n),  art. 139, alin. (1) și a art. 196, 
alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluție al tarifelor revizuit conform rezultatelor Analizei 
Cost-Beneficiu, revizuită în baza HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020”, prezentat în Anexa 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional Societatea ACET S.A. Suceava, prin 
încheierea Actului Adițional nr. 6 în forma prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se mandatează reprezentantul UAT municipiul Vatra Dornei în Adunarea Generală a 
Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava), dl.Primar-Ilie Bonches  să susțină 
și să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a AJAC Suceava privind aprobarea Planului 
anual de evoluție a tarifelor revizuit conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuită în baza 
HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Suceava în perioada 2014 - 2020” precum și aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii 
prin încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract, prevăzut la art.2. 

Art. 4 Se acordă mandat Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava), 
al cărei membru este UAT municipiul Vatra Dornei, să semneze, prin reprezentantul său legal, Actul 
adițional nr. 6 la Contractul de delegare, în numele și pe seama UAT municipiul Vatra Dornei. 

   Art. 5. Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   
  PINTILII MIRCEA CRISTIAN   Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                    
                                                                                  TURCU VASILE   
Vatra Dornei 
15.12.2022 
Nr.246 

 
 



 
 
                                                                                         Anexa 1 la HCL nr.246/15.12.2022 
 
Proiect: „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava în perioada 2014-2020” 
 
Planul anual de evoluție al tarifelor revizuit pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, 
canalizare și epurare ape uzate: 
 

Aria de 
Operare 

ACET SA 
Suceava 

u.m. 

Tarife în 
vigoare 
la 01.07. 

2019 

2020* 2021 2022 2023 2024 

 
  Tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici  

APĂ 
Lei / mc 

fără TVA 
4,58 4,7 4,85 4,91 5,13 5,15  

  Creșteri de tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici  

  % - 2,70% 3,20% 1,20% 4,50% 0,30%  

APĂ 
UZATĂ 

Tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici  

Lei / mc 
fără TVA 

3,16 3,48 3,55 3,83 4,72 4,78  

Creșteri de tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici  

% - 10,10% 2,00% 8,00% 23,20% 1,30%  

 
Creșterile de tarife (în termeni reali) vor fi necesare până în anul 2024 cu scopul de a asigura un 

nivel de recuperare al costurilor legate de asigurarea serviciilor de apă și apă uzată, precum și viabilitatea 
financiară a operării serviciului. De asemenea, creșterile de tarife au fost proiectate ținând cont de planul 
de implementare atât a investițiilor în derulare, cât și a celor care urmează a fi realizate prin Proiectul  
„Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava în perioada 2014-2020”. 

Majorările de tarife se vor aplica în fiecare an la data de 1 ianuarie. Tarifele vor fi ajustate atât în termeni 
reali, cât și cu creșterea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC), înregistrată de la precedenta majorare până 
la cel mai recent IPC comunicat de Institutul Național de Statistică, conform formulei din Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.   

*Creșterile tarifare la anul 2020 sunt aplicate la nivelul tarifelor curente în vigoare de la 01.07.2019. 
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                                                                    Anexa 2 la HCL nr.246/15.12.2022 
 
 
Asociaṭia Judeṭeană pentru Apă 
şi Canalizare Suceava 
 

 ACET SA Suceava 

Nr.   Data:  Nr.  Data: 

 
Actul Adițional nr. 6 

 
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat 
între Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava) și  ACET SA Suceava 
înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010 
 

 Având în vedere: 
- prevederile art. 52 - Modificarea de comun acord, din Dispozițiile generale ale Contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
5013/17/13.04.2010; 

- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare 
Suceava (AJAC Suceava), nr.___ din _____    privind aprobarea Planului anual de evoluție al tarifelor 

revizuit pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare de 
către operatorul ACET SA Suceava, județul Suceava., în conformitate cu rezultatele Analizei Cost – 

Beneficiu actualizată conform HG nr. 379/2020 pentru proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”,  

 Părțile contractante: 
 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava” 
(AJAC Suceava) cu sediul în municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 8, mun. Suceava, înscrisă în 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Suceava nr. 26/2002/A/I, reprezentată de 
domnul Vasile Tofan - președinte al Asociației, în nume propriu dar şi în numele și pe seama unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației 
 şi 

 ACET SA Suceava, cod unic de înregistrare RO713519 înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/455/1998 cu sediul social în municipiul Suceava 

str. Mihai Eminescu nr.5, județul Suceava, reprezentată de domnul Ştefan GROZA, având funcția de 
Director General, 

 de comun acord,au hotărât: 
 

 Art.1. Art. 1 din Actul Adițional nr. 5 se modifică și va avea următorul conținut : 
Includerea ca parte integrantă în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă şi de canalizare încheiat între Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC 
Suceava) și operatorul regional  ACET SA Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17 din 13.04.2010, a Planului 

anual de evoluție a tarifelor revizuit pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, 
canalizare şi epurare ape uzate,  practicate de către operatorul ACET SA Suceava în aria de operare, în 

conformitate cu rezultatele Analizei Cost - Beneficiu actualizate conform  HG 379/2020 pentru Proiectul 
regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020” și 

prezentat în Anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul Act Adițional. 
 

Art.2 Articolul 2 din Actul Adițional numărul 5, referitor la art. 16.1 din cadrul Dispozițiilor 
speciale – Partea de Apă se modifică și va avea următorul conținut: 

“După data intrării în vigoare a prezentului Act Adiţional, operatorul va aplica prețul indicat în 
Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional, cu posibilitatea modificării și/sau ajustării sale, în conformitate cu 



prevederile legale și contractuale.” 
 

Art.3 Articolul 3 din Actul Adițional numărul 5, referitor la art. 12.1 din cadrul Dispozițiilor 
speciale – Partea de Canalizare se modifică și va avea următorul conținut: 

“După data intrării în vigoare a prezentului Act Adiţional, operatorul va aplica tariful indicat în 
Anexa nr. 2 a prezentului Act Adiţional, cu posibilitatea modificării și/sau ajustării sale, în conformitate cu 
prevederile legale și contractuale.” 
 

Art. 4 Prevederile articolului nr. 4 din Actul Adițional nr. 5, referitoare la art. 32 din Condițiile 
generale ale Contractului de delegare a gestiunii se vor modifica astfel: 

 
Punctul 1, paragraf 2 va avea următorul conţinut:  

La data intrării în vigoare a prezentului Act Adiţional, operatorul va aplica prețurile / tarifele 

indicate în Anexa nr. 11 din Dispoziții Speciale – Partea de Apă și în Anexa nr. 15 din Dispoziții Speciale 

– Partea de Canalizare, aşa cum vor fi modificate prin prezentul Act Adițional. 

 

          Punctul 7, paragraful 1 se modifică, sens în care se va înlocui sintagma „prezentului contract de 
delegare a gestiunii” cu sintagma „prezentului Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii” 

 

Art. 5 Anexa nr.1 Planul de evoluție al tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă la 
Actul Adițional nr. 5 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional și devine Anexa nr. 11 a 
Dispozițiilor speciale – Partea de apă a Contractului de delegare a gestiunii. 

Art. 6 Anexa nr. 2 Planul de evoluție al tarifelor pentru serviciile de canalizare și epurare ape uzate 
la  Actul Adițional nr. 5 se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional și devine Anexa nr. 15 a 
Dispozițiilor speciale – Partea de canalizare a Contractului de delegare a gestiunii. 

Art.7 Celelalte clauze din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și canalizare, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010, și din Actele Adiționale subsecvente rămân 
nemodificate. 

Art.8 Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Act Adițional în două exemplare originale, câte una pentru fiecare 

parte. 
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Anexa nr. 1 la Actul Adițional nr. 6 din  ____________ 
 

 
Planul anual de evoluție al tarifelor revizuit pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă  

 
 

Aria de 
Operare 

ACET SA 
Suceava 

u.m 

Tarife în 
vigoare 
la 01.07. 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
  Tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici  

APĂ 
Lei / mc 

fără TVA 
4,58 4,7 4,85 4,91 5,13 5,15  

  Creșteri de tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici  

  % - 2,70% 3,20% 1,20% 4,50% 0,30%  
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Anexa nr. 2 la Actul Adițional nr. 6 din ____________ 
 
 

Planul anual de evoluție al tarifelor revizuit pentru serviciile de canalizare și epurare ape uzate 
 
 

Aria de 
Operare 

ACET SA 
Suceava 

u.m 

Tarife în 
vigoare 
la 01.07. 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

APĂ 
UZATĂ 

Tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici  

Lei / mc 
fără TVA 

3,16 3,48 3,55 3,83 4,72 4,78  

Creșteri de tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici  

% - 10,10% 2,00% 8,00% 23,20% 1,30%  
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