
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   Vâlcea 

UAT COMUNA  Frânceşti 

                                                   CONSILIUL LOCAL  

                                     E-mail:francestiprimaria@yahoo.com 

                                                 frincesti@vl.e-adm 

                                        

 

                                            HOTARAREA NR. 47 

 

          Privind :  aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor  si serviciilor de 

apă si de canalizare (Strategie de tarifare) conform  rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de 

apă  uzată din  Judetul Vâlcea, si mandatarea reprezentantului UAT Frâncesti, in 

Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, APA Vâlcea,, să 

aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă  si de 

canalizare si completarea, prin  Act aditional , a Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 1/ 2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

           Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, intrunit in sedinta 

extraordinara in data de 14 iunie  2022, la care participă un numar de 12 consilieri 

din totalul de 15 in functie ; 

         Avand in vedere ca prin HCL nr. 38/2022 domnul consilier  Andreica 

Constantin  este ales presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni; 

Tinând cont de  : 

     -Referatul de aprobare si proiectul de hotarare intocmit de catre  domnul 

Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei  Frâncesti  cu  privire la aprobarea 

Planului anual de evolutie a tarifelor  si serviciilor de apă si de canalizare 

(Strategie de tarifare) conform  rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ,, 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă  uzată din  Judetul 

Vâlcea  si mandatarea reprezentantului UAT Frâncesti, in Adunarea Generală a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, APA Vâlcea,, să aprobe Planul anual 

de evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă  si de canalizare si 

completarea, prin  Act aditional , a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 



publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 1/ 2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare, inregistrat sub numarul  5370/ 02.06. 2022 ; 

    - Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub numarul 5371/2022 ; 

    -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  5764 din 14.06.2022; 

     - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  

5764din 14.06.2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 5764 din 

14.06.2022;  

     - Avizul pentru legalitate inregistrat sub numarul 5761 din 14.06. 2022; 

      -Adresa Apavil SA nr. 15915/2022 inregistrată la Primaria comunei Frâncesti, 

sub nr. 5455 / 2022, 

     - Ghidul   Solicitantului- Conditii  specific de accesare a fondurilor – Axa 

Prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management 

eficient al resurselor. Obiectivul specific  3.2.,, Cresterea  nivelului de colectare si 

epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu 

apă potabila a populatiei,, - Dezvoltarea infrastructurii Integrate de Apă si Apă 

Uzată. 

      - Documentatia tehnico- economica a Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea,, transmisa de Apavil SA 

in format electronic; 

  - Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice (CTE) din cadrul operatorului 

regional Apavil SA nr. 1 / 31.05. 2022 privind Studiul de Fezabilitate aferent ,, 

Proiectului  Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si  de Apă Uzată  in  

Judetul Vâlcea,, 

-  Planul  anual de evolutie a tarifelor intocmit conform rezultatelor Analizei Cost- 

beneficiu din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent  Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă si  de apă uzată  din Județul Vâlcea; 

  

     In conformitate cu prevederile 

     - art. 129 alin.(2) lit.b) si lit. d ) , alin. (7) lit.n)   din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

    -  art.8 alin.(1)  si (3)  lit a) , c)  si d ) art. 9 alin. (1) lit. a) si art. 10 alin. (5)    din  

Legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 



    - art.12 alin.(1) lit.i) si art. 35 alin. (2) si (3)   din Legea serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;     

  - Hotararea Guvernului nr. 677/2017 privind aprobarea metodologiei de analiza 

cost- beneficiu pentru investitiile in infrastructura de apă, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

   -  Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si 

de canalizare nr. 1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      Fiind respectate art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, 

proces verbal de afisaj  nr. 5371 din  02.06. 2022;  

       În temeiul art. 139, alin. (3), lit.a) și d) și ale art. 196 alin. (l) lit.a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul 

Vâlcea cu un numar de  12  voturi ,, pentru ,,, adopta prezenta : 

 

                                                           HOTĂRÂRE: 

   Art.1. – Se aproba Planul anual de evolutie a tarifelor  si serviciilor de apă si de 

canalizare (Strategie de tarifare) conform  rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu 

pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă  uzată 

din  Judetul Vâlcea,, potrivit anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

        Art.2. Se acordă mandat special reprezentantului UAT  Comuna Frâncesti, 

domnului Paraschiv Daniel Florin,  in Adunarea  Generală a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,, APA Vâlcea,, să aprobe in numele si pe seama UAT 

comuna Frâncesti: 

     2.1. Planul anual de evolutie a tarifelor  si serviciilor de apă si de canalizare 

(Strategie de tarifare) conform  rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ,, 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă  uzată din  Judetul 

Vâlcea, prevazut la art.1 

     2.2 Completarea prin Act aditional , a articolului  36 – Preturile, Tarifele si alte 

surse de venit, din partea,, Dispozitii generale,, din contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 1/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in sensul includerii Planului anual de 

evolutie a tarifelor serviciilor de alimentare  cu  apă si de canalizare (Strategie de 

tarifare) conform  rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ,, Proiectul regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă  uzată din  Judetul Vâlcea. 

     Art.3. Se mandateaza Asociatia de Dezvoltare intercomunitară ,, APA Vâlcea,, 

să semneze prin reprezentantul sau legal – Presedinte, in numele si pe seama UAT 



Frâncesti, Actul Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă si canalizare nr. 1/2008, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ce se va incheia cu operatorul regional Apavil SA. 

     Art.2- Secretarul general al comunei Frâncesti va aduce la cunostinta publica  

prevederile prezentei, prin afisare la sediul instutitiei si pe pagina proprie 

primariafrancesti-valcea.ro, si o va comunica : 

-Primarului comunei Frâncesti 

-Instutitiei Prefectului- Judetul Vâlcea în vederea exercitarii controlului de 

legalitate 

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, APA Vâlcea 

- Apavil SA in vederea  aducerii la indeplinire 

                                                        

                                                  Frâncesti :   14.06. 2022 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                CONTRASEMNEAZA, 

    ANDREICA CONSTANTIN                                   Secretar general comuna 

                                                                                        Lazăr Elena Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nr. 47  din 14.06.2022 

Comuna Frâncești, judetul Vâlcea 

 



 

 

ROMÂNIA                                                                                            Anexa nr.1           

JUDEȚUL VÂLCEA 

CONSILIUL LOCAL Frâncesti                             la HCL nr.47 din 14.06. 2022 

 

 

                                                                     

                                                                

PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR  

(STRATEGIA DE TARIFARE) 

 

 

Stategia de tarifare a fost fundamentata in conformitate cu metodologia de 

fundamentare Analiza cost-beneficiu, pentru investitiile in infrastructura de apa, 

aprobata prin Hotararea Guvernului nr.677/2017, aprobată de Autoritatea de 

Management – POIM (Ministerul Fondurilor Europene) si este prezentata in 

tabelul urmator: 

 

STRATEGIA 

DE 

TARIFARE 

(in procente) 

Tarif initial 

la data de 1 

octombrie 

2021  

Ajustari in termeni reali 

Tarif avizat 

ANRSC 

(28.02.2022) 

cu intrare in 

vigoare din 

01.09.2022 

 

2023** 2024 2025 2026 

RON/m3 fara TVA % % % % 

Tarif apa 4,48 4,61 0,00% 2,00% 24,20% 2,40% 

Tarif canalizare 3,95 4,21 15,00% 8,00% 14,00% 2,70% 

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi 

nici taxa pe valoare adăugată. 

 



**cresterile tarifare la anul 2023 sunt aplicate la nivelul tarifelor aprobate de 

ANRSC (cu aplicabilitate din 01.09.2022) 

       Incepand cu anul 2023, Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor in 

fiecare an la 1 ianuarie atat cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni 

reali. 

 

Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei 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 initial; 

a n+1, a n+2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2 

a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i 

I n+i – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei 

formule:  

 

                  CPI x (1+INF)m /12 

I n+i  = 

                           IPI 

unde: 

CPI - cel mai recent Indice al preturilor disponibil; 

IPI - indicele preturilor initial; 

INF – inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al 

preturilor disponibil;  

m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data 

efectiva a noului tarif; 

Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de 

Institutul National de Statistica. 

 

Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare, 

luand in considerare evolutia ulterioara a costurilor de operare. Aceste tarife pot 

suferi ajustari sau modificari in functie de urmatoarele elemente: 

 conditionalitatile incluse in contractele de finantare pentru obtinerea 

finantarii din fonduri europene sau de la bugetul de stat; 

 conditionalitatile incluse in contractul de imprumut pentru co-finantarea 

proiectului finantat din POIM; 

 rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri; 

 impactul strategiilor viitoare de investitii, in 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, in vigoare la acea 

data. 

 

     După anul 2026, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare cu ajustari in 

termeni reali, se va aplica anual ajustarea cu inflaţia conform formulei de mai sus. 

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA, 

    ANDREICĂ  CONSTANTIN                         Secretar general comuna 

                                                                                 Elena Gabriela Lazăr 


