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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  315 

din  26.06. 2019 
 

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, 

în perioada 2014 - 2020 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu  

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 269/24.05.2019 

  

Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

26.06.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 33366/28.05.2019 a inițiatorului -  

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 33368/28.05.2019 al 

Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, 

gospodărie comunală, comerț și privatizare; 

Având în vedere adresa Societății Apa Canal Galaţi nr. 14211/22.04.2019, 

înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 36527/22.04.2019; 

Având în vedere adresa Ministerului Fondurilor Europene - Direcția Generală 

Programe Europene Infrastructura Mare nr. 26259/18.04.2019; 

Având în vedere adresa Societății Apa Canal Galaţi nr. 18278/28.05.2019, 

înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 47123/28.05.2019; 

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilități publice; 
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Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor revizuit, pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în 

perioada 2014 - 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 – Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 

Regional Apă Galați”, al cărei membru este municipiul Galați, să semneze Actul 

Adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe 

seama municipiului Galați. 

Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul municipiului Galați, 



                                                                   Anexa la HCL 315/26.06.2019      

     

PLAN ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR 

 

Strategia de 
tarifare 

Tarif inițial 

(RON/m3)* 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Preț apă 3,84 5,00% 0,00% 3,00% 1,00% 1,50% 1,50% 7,50% 

Tarif 
canalizare - 
epurare 2,12 5,00% 2,00% 19,00% 3,50% 7,50% 10,00% 18,00% 

 

 Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și 
nici taxa pe valoarea adaugată (T.V.A.). 

 Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an cel târziu Ia 1 Iulie 
atât cu inflația cumulată pe ultimul an, cât și în termeni reali. 

Tariful va fi calculat conform următoarei formule: 
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Unde: 
T
n+i

= tariful la data „n+i”; 

T
n
= tariful inițial; 

a
n+1

, a
n+2

= ajustări în termeni reali a tarifului la datele „n+1”, „n+2”; 

a
n+i

= ajustări în termeni reali a tarifului la data „n+i”; 

I
n+i

= inflația aferentă ajustării „n+i” care se calculează conform următoarei formule: 

I
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 =    CPI x (1+INF)
m/12

 

                    IPI 

Unde: 

CPI = cel mai recent indice al prețurilor disponibil; 
IPI = indicele prețurilor inițial, de la luna Septembrie 2016; 
INF = inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al Prețurilor 
disponibil; 
m = numarul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a 
noului tarif; 
Indicele Prețurilor – Indicele Prețurilor de Consum Total publicat lunar de Institutul 
Național de Statistică a României. 

Preşedinte de şedinţă, 
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