Documentație avizare/aprobare pentru ajustare prețuri și tarife pentru
operatori/operatori regionali/operatori economici
în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 cu
modificările și completările ulterioare privind aprobarea
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile
publice de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul
serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă
și de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local
și/sau din fondurile proprii ale operatorilor

a) cererea de avizare sau, după caz, cererea de aprobare a ajustării prețurilor și/sau tarifelor
care conține datele de contact ale operatorului, nivelul prețurilor și/sau tarifelor
solicitate;
b) opis documente;
c) formularul de consimțământ al operatorului cu privire la solicitarea de către A.N.R.S.C.
a documentelor emise de alte instituții și autorități ale administrației publice centrale
necesare avizării/aprobării prețurilor și tarifelor, în cazul în care solicitantul optează ca
respectivele documente să nu le prezinte în documentația de avizare/aprobare a
prețurilor și tarifelor, conform modelului din anexa nr. 4 la metodologie;
d) fișele de fundamentare elaborate în conformitate cu Anexele nr. 2a) și/sau 2b);
e) memoriu tehnico-economic prin care se justifică modul de determinare al nivelului
fiecărui element de cheltuieli din fișa de fundamentare a prețului/tarifului solicitat;
f) balanța/bilanțul apei, în cazul solicitării de ajustare a prețului la apă;
g) necesarul de investiții, fizic și valoric, pentru reducerea pierderilor de apă, precum și
programul de investiții pentru reducerea pierderilor de apă, pe perioada următorilor 5
ani sau pe durata contractului de delegare, cu specificarea surselor de finanțare, aprobat
de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale sau, după caz, de către
adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în situația în care
pierderile totale de apă în sistem sunt mai mari de 20 %, în cazul solicitării de ajustare
a prețului la apă;
h) necesarul de investiții, fizic și valoric, pentru conformarea la țintele asumate de
România prin directivele europene privind apa și apa uzată transpuse în legislația
națională, în corelare cu strategia locală și/sau master planul județean/zonal, precum și
planul de investiții pentru conformare, pe perioada următorilor 5 ani sau pe durata
contractului de delegare, cu specificarea surselor de finanțare, aprobat de către
autoritatea deliberativă administrației publice locale sau, după caz, de către adunarea
generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în situația în care nu sunt atinse
țintele de conformare la nivelul ariei de operare.
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Notă:
➢
În cazul în care din documentele mai sus menționate nu rezultă toate aspectele necesare
avizării/aprobării prețurilor și tarifelor, A.N.R.S.C. poate solicita precizări, completări sau
prezentarea integrală a unuia sau a mai multor documente.
➢
În cazul gestiunii delegate, la prima solicitare de ajustare a prețurilor/tarifelor
operatorul va prezenta contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă
și/sau de canalizare, inclusiv actele adiționale încheiate la acesta, precum și fișele de
fundamentare pentru stabilirea prețurilor și/sau tarifelor ofertate/negociate în cadrul
procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităților
specifice serviciului.
Important:
A.N.R.S.C. nu emite aviz sau, după caz, decizie de aprobare a prețurilor și tarifelor dacă
solicitantul se află în una dintre următoarele situații:
a) nu completează formularul de consimțământ privind acordul ca A.N.R.S.C. să solicite
documentele emise de către instituțiile sau autoritățile administrației publice centrale
necesare avizării/aprobării prețurilor, în cazul în care acestea nu sunt prezentate în
documentația de avizare/aprobare a prețurilor și tarifelor;
b) nu poate avea calitatea de operator, fiind o persoană fizică sau un compartiment/serviciu
fără personalitate juridică;
c) nu deține autorizația sanitară pentru producerea și distribuția apei potabile, ca urmare a
caracterului nepotabil al apei furnizate utilizatorilor;
d) nu deține autorizația de gospodărire a apelor sau nu a solicitat transferul acesteia pe
numele său;
e) nu are încheiat pe numele său abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă,
costurile respective fiind suportate către autoritatea administrației publice locale de la
bugetul local;
f) nu are încheiat pe numele său contractul de furnizare a energiei electrice și/sau alte
contracte a căror valoare se reflectă în nivelul prețului/tarifului solicitat, costurile
respective fiind suportate către autoritatea administrației publice locale de la bugetul
local;
g) redevența nu este inclusă în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul
de delegare a gestiunii, conform dispozițiilor art. 28 alin. (5) și art. 29 alin. (11) lit. m) din
Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) furnizează informații neconforme cu realitatea în vederea obținerii avizului A.N.R.S.C.
sau, după caz, a deciziei de aprobare a prețului și/sau tarifului;
i) se află în litigiu, pe rolul instanței de judecată, cu autoritatea administrației publice locale
sau, după caz, cu asociația de dezvoltare intercomunitară cu privire la stabilirea, ajustarea
sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor;
j) se află în procedura de faliment.
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