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Memoriu justificativ privind modificarea redevenței la activitatea de apă și 

canalizare 

 

Prin Hotărârea nr. 52/2008 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc s-a aprobat 

asocierea Municipiului Miercurea Ciuc cu autoritățile publice locale din depresiunea Ciucului și s-a 

aprobat înființarea Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară  “HARGITA VIZ “,( Autoritate  

delegantă)  persoană  juridică de drept privat și de utilitate publică prin efectul legii. Prin Hotărârea 

138/2008 al Consiliului Local  al Municipiului Miercurea Ciuc  s-a aprobat înființarea operatorului 

regional  de apă și canalizare S.C. HARVIZ S.A. persoana  juridică romană înființată ca societate pe 

acțiuni, cu sediul în România, Miercurea Ciuc . 

Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități 

administrativ-teritoriale ale Autorității delegante s-a realizat prin încheierea  unui singur contract de 

delegare, care a fost semnat  de părțile contractante la data de 01.09.2009 și  înregistrată cu 

nr.34/01.09.2009 la operatorul regional S.C. HARVIZ S.A. 

Obiectul contractului  îl constituie Delegarea exclusivă  a serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor  publice de alimentare cu apă și de canalizare  pe 

întreg teritoriul  definit de Aria  Delegării. 

 Conform contractului de delegare articol 39  aliniat 2 redevența este 6 bani/mc în cazul 

serviciului de apă și 3 bani/mc la activitatea de canalizare, În cazul municipiului Miercurea Ciuc, 

conform Hotărâri Consiliului local nr.172/2004, redevența pentru activitatea de apă este de 13 bani/mc 

și 11,5 bani pentru cea de canalizare. Existența unui tarif unic impune unificarea redevenței, în 



consecință propunem ca să fie modificată redevența și să fie 13 bani/mc pentru activitatea de apă și 

11,5 bani/mc pentru activitatea de canalizare pe toată aria de delegare a gestiuni. 

Conform contractului de delegare articol 36 aliniat 4 cota de profit este de 5%. Conform 

Bugetului de venituri și cheltuieli adoptat vă rugăm să fiți de acord cu modificarea cotei de 5% la 10%, 

care ca va fi inclus în IID. 

Miercurea  Ciuc, la 08.04.2014 
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