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Memoriu tehnico-economic justificativ privind modificarea prețului la apă și 

canalizare-epurare 

 

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. 

 La data de 21.03.2012 Operatorul Regional (în calitate de beneficiar) a încheiat un Contract de 

finanțare nr.1132/LB cu  Ministerul Mediului și Pădurilor (în calitate de Autoritate de Management) 

pentru implementarea proiectul intitulat „Extinderea și reabilitarea infrastructuri de apă și apă uzată în 

județul Harghita”. 



Pentru respectarea angajamentelor financiare  asumate în contractul de finanțare în conformitate 

cu anexa 1.4 prezentăm algoritmul de calcul. 

Creşteri tarifare stabilite la nivelul anului 2010 (n), inflaţia se va calcula de la 1 ianuarie 2010 

Aglomerarea 
 

Tarif   
iniţial 

 (lei /m3 fără TVA) 

Creşteri anuale în termeni reali* 

2012 2013 2014 2015 

(n) (n+1) (n+2) (n+3) (n+4) 

Miercurea Ciuc 

Apă 1,84 2,45 2,55 2,65 2,80 

Apă uzată 1,15 1,80 2,00 2,20 2,20 

Vlăhiţa 

Apă 2,00 2,45 2,55 2,65 2,80 

Apă uzată 1,25 1,80 2,00 2,20 2,20 

Frumoasa 

Apă 1,84 2,45 2,55 2,65 2,80 

Apă uzată 1,15 1,80 2,00 2,20 2,20 

Sândominic 

Apă 1,84 2,45 2,55 2,65 2,80 

Apă uzată - 1,80 2,00 2,20 2,20 

Mădăraş 

Apă 1,84 2,45 2,55 2,65 2,80 

Apă uzată - 1,80 2,00 2,20 2,20 

Ciucul de jos 

Apă 1,84 2,45 2,55 2,65 2,80 

Apă uzată - 1,80 2,00 2,20 2,20 
 

*Creşterile anuale în termeni reali sunt stabilite la nivelul anului 2010 şi nu includ inflaţia în perioada 

dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoarea adăugată. Ajustările anuale de tarif se vor face cel târziu 

la data de 01 iulie a fiecărui an, cu luarea în calcul a inflaţiei (indicele preţurilor de consum publicat  

lunar de Institutul Naţional de Statistică) şi a creşterilor impuse în termeni reali din tabelele de mai sus.  

  

Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule: 

Tarif n+i =  a n+i x I n+i 

Unde: 

Tarif n+i – tariful la data n+i 

Tarif n – tariful inițial, în anul 2010 



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:  
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                  unde: 

CPI - cel mai recent Indice al prețurilor disponibil; 

IPI - Indicele preturilor inițial, de la data Tarifului n (1 ianuarie 2010); 

INF – inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;  

m - numărul de luni intre data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif; 

Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum publicat lunar de Comisia Naționala de Statistică a 

României. 

 

I. Calcul preț apă potabilă la data de 01.01.2014: 

 

���� =
��� � (1 + ���)�/��

���
=

403282,05

345547,14
= 1,167083 

 

 CPI = 403282,05 (la data de 01.01.2014) 

IPI = 345547,14 (la data de 01.01.2010) 

Tarif n+i =  a n+i x I n+i = 2,65 x 1,167083 = 3,09 

II. Calcul tarif canalizare-epurare la data de 01.01.2014: 

 

���� =
��� � (1 + ���)�/��

���
=

403282,05

345547,14
= 1,167083 

 

 CPI = 403282,05 (la data de 01.01.2014) 

IPI = 345547,14 (la data de 01.01.2010) 

Tarif n+i =  a n+i x I n+i =  2,20 x 1,167083 = 2,57 



Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordinul ANRSC nr. 

65/2007, cap. VI. art. 15, cu respect vă rugăm a aviza  nivelul preţurilor şi tarifelor propuse la 

activitatea de apă şi canalizare-epurare în aria de operare, după cum urmează:  

Denumire Preț propus (lei/mc) 

1. Apă potabilă 3,09 + TVA 

2. Canalizare menajeră 2,57 + TVA 

 

 

Miercurea  Ciuc, la 08.04.2014 
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