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ROMANIA
JUDETUL MEHEDINTI
ORASUL BAIA DE ARAMA
CONSILIUL LOCAL

Nr.30 103.07.2020

HOTARARE
privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru

,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa azata din judetul Mehedin(i, in perioada 2014-
2020" qi mandatarea reprezentantului UAT Baia de Arama si sus{ini qi sI voteze in Adunarea Generall a

Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitarl ,,Asocia{ia pentru managementul serviciilor de apa si de canalizare
Mehedin(i" aprobarea Planului anual de evolu{ie a tarifelor

Consiliul Local al orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti,

AvAnd in vedere:
- Adresa SC SECOM SA, inregistratalaPrimaria orasului Baia de Arama sub nr. 8733/25.06.2020;
- Prevederileart.l29, alin. (1), alin. Q),lit. b), d), e), alin. (4), lit. d),0, alin. (7),lit. k), n), s), coroborate cu

art.73l din Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romaniei nr.57l20l9,privind Codul administrativ;
Luand act de referatul de aprobare al viceprimarului cu atributii de primar, domnul Maria Iulian, inregistrat sub

nr.8885/03.07.2020 si de raportul de specialitate inregistrat sub nr.8886/03.07.2020 prin care se propune aprobarea
Planului anual de evolulie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ,,Proieciul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mehedinli, in perioada 2014-2020' gi mandatarea
teprezentantului UAT Baia de Arama sd susfind qi sE voteze in Adunarea Generald a Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitard,,Asociatia pentru managementul serviciilor de apa si de canalizare Mehedin{i" aprobarea PlanLrlLri
anual de evolulie a tarifelor;

In conformitate cu prevederile Legii serviciului de alirnentare cu apd qi de canalizare nr 24112006, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

In temeiul aft.139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 5712019, privind Codul administrativ,

norAnAgrn:

Art. 1. Se aprobd Planul anual de evolulie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru
,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mehedin(i, in perioada 2014-
2020", conform Anexei 1 parte integrantd a prezentei hotdrAri.

Art. 2. Se mandateazd, reprezentantul UAT Baia de Arama, domnul Salapa Ion, sd sustind gi sd voteze in
Adunarea Generald a Asocialilor Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitar6,,Asociafia pentru managementul serviciilor
de apa si de canalizare Mehedinfi" aprobarea Planului anual de evolulie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-
Beneficiu pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mehedin(i, in
perioada 2014'2020" si actualizarea strategiei de tarifare prevania in Anexa 4 la Contractul de Delegare.

Art.3. Comparlimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baia de Arama vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Art.4. Secretarul orasului Baia de Arama va asigura comunicarea hotararii Institutie Prefectului -judetul Mehedinti si celor interesati, precum si publicarea acesteia pe site-ul institutiei.

Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al orasului Baia de
Arama, iudetul Mehedinti, din data de 03 IULIE 2020, cu votul a l0 consilieri ,, pentru " si I ,, abtinere " ( Lazar
Nicolae ), din totalul de 15 consilieri in functie ( absenti : Ancuta Victor, Cunita Gabriel Adrian, Margelu Nicolae,
Tatomir Valentin).

Contrasemneaza,
Secretar,

Curelea VictrnSabin

Presedinte de sedinta,



ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 30 I 03,07.2020

STRATEGIADE TARIF'ARE
a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata

din Judetul Mehedinti, in perioada 2014-2020

STRATEGIA DE
TARIFARE

Tarif initial 2020 2021 2022 2023 2024 2025

RON/m3 % % % o//o % %
Tarif apa 3.82 4.00% 8.00% 15.00% 4.00% 5.00% 4.20%

Tarif canalizare 2.18 4.00% 2.70% 28.00% 14.00% 14.00% 4.00%

NOTA:

Cresterile tarifare propuse sunt cresteri in termeni reali ce vor fi aplicate in fiecare an incepand cu I ianuarie. Pentru
anul 2020 majorarea se aplica conform stategiei acutuale aprobate.

In conformitate cu Contractul de Delegare, suplimentar fata de cresterile tarifare in termeni reali propuse si aprobate,
Operatorul va ajusta tarifele in fiecare an cu inflatia cumulata pe ultimul an.

Contrasemneaza,

CurelbYVictor Sabin


