Documentație avizare/aprobare prețuri și tarife pentru operatori/operatori regionali
care exploatează sisteme de alimentare cu apă și/sau de canalizare
realizate/dezvoltate din fonduri publice nerambursabile asigurate,
integral sau în parte, de la bugetul de stat și/sau din fonduri europene
În vederea avizării/aprobării preţurilor şi tarifelor unice conform strategiei de
tarifare, cuprinsă în contractul de delegare/contractul de finanțare/hotărârea autorităţii
deliberative a unităţii administrativ-teritoriale/hotărârea adunării generale a asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară, după caz, operatorul/operatorul regional trebuie să transmită
la A.N.R.S.C. următoarele documente:
1. Pentru stabilire:
Prețul/tariful unic, care constituie preț/tarif inițial în strategia de tarifare, se
stabilește în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire, ajustare sau
modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de
canalizare aprobată prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007.
(Documentatie avizare-aprobare conform metodologiei ANRSC.pdf)
2. Pentru ajustare/modificare:
Documentaţia de ajustare/modificare a preţului/tarifului unic trebuie să cuprindă
următoarele:
 cererea de ajustare/modificare a nivelului preţului/tarifului unic;
 datele de contact ale operatorului (denumire, adresă, telefon, fax, adresă de
e-mail);
 nivelul preţurilor/tarifelor unice solicitate;
 motivaţia solicitării;
 extras din contractul de delegare, cu capitolul „Preţuri, tarife şi alte surse de
venit”;
 extras din contractul de finanţare cu planul anual de evoluţie a tarifelor (strategia
de tarifare aferentă analizei cost beneficiu a proiectului), după caz;
 hotărârea autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale de aprobare a
strategiei de tarifare, sau a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară pentru aprobarea modificării contractului de delegare, prin act
adiţional, în vederea includerii strategiei de tarifare, precum şi actul adiţional
încheiat;
 hotărârea autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale de aprobare și
aplicare a strategiei de tarifare, în cazul serviciilor publice de interes local,
specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea
consiliilor locale;

 strategia de tarifare, elaborată pe o perioadă de minimum 5 ani, în conformitate cu
Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă
aprobată prin H.G. nr. 677/2017;
 copie de pe acordul de împrumut, după caz;
 modalitatea de calcul al nivelului preţurilor/tarifelor unice solicitate, în

conformitate cu formula de ajustare prevăzută în contractul de delegare/hotărârea
consiliului local privind aprobarea aplicării strategiei tarifare sau contractul de
finanţare, după caz.
Notă: dispoziții legale specifice, prevăzute la art. 35 alin. (2) și (3) și (4) din Legea
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:
Art. 35. - (2) În cazul în care proiectele de investiţii în sistemele de alimentare cu
apă şi de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de
la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, finanţarea serviciului se face prin
aplicarea de către operator a preţului/tarifului unic şi a strategiei tarifare, care se
fundamentează în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru
investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului.
(3) Strategia tarifară se elaborează de către unitatea administrativteritorială/asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani,
se actualizează ori de câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii
deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a fiecărei
unităţi administrativ-teritoriale membre a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Strategia tarifară
constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura de apă
realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri
nerambursabile.
(4) Stabilirea nivelului preţului/tarifului unic se aprobă, cu avizul A.N.R.S.C., prin
hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, cu
respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare. După stabilire, ajustările ulterioare ale preţului/tarifului unic se aprobă de
către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare şi cu formulele prevăzute în
contractul de delegare a gestiunii şi/sau în contractele de cofinanţare, anexe la
contractul de delegare.

