
ROMANIA                                                                                         
JUDETUL  BUZAU 

COMUNA VIPERESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform 
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Buzau, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea 

reprezentantului UAT Viperesti să susțină și să voteze  în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 

 CONSILIUL LOCAL VIPERESTI, JUDETUL BUZAU: 
Având în vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Viperesti, 

inregistrat la nr. 3790/15.10.2019; 
-raportul  de specialitate , inregistrat la nr. 3791/15.10.2019 

prin care se propune aprobarea Planului anual de evoluție a 
tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” și 
mandatarea reprezentantului UAT Viperesti să susțină și să 
voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de 
evoluție a tarifelor. 

-avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local 
Viperesti; 

         -adresa PIU nr. F 945/26.09.2019 a Companiei de Apa SA 
Buzau, inregistrata la Primaria comunei Viperesti sub nr. 
3591/30.09.2019 prin care ne solicita initierea proiectelor de 
hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici aferenti „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 
Buzau, in perioada 2014-2020”, a strategiei de tarifare, precum 
si a contributiei autoritatii locale la cofinantarea proiectului; 

- prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările 



ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 

(*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia 
publică*) 

In temeiul art. 129 alin. 1), alin. 2 lit. b), alin 4 lit. d), art. 139 
alin. 3) lit. d) si art.   196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform 

rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Buzau, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Art. 2. Se mandatează reprezentantul UAT Viperesti, dl  

Dedu Romi, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” 
aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform 
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Buzau, în perioada 2014 - 2020”. 

 
Art. 3. Secretarul general al comunei Viperesti va comunica 

prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate. 
              INITIATOR, 
            DEDU  ROMI 

                                                                                    
                                                        AVIZAT, 
                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                        Dudau Aura Tatiana 
 
 
 
Nr.37 
Viperesti,15.10.2019 
 
 



 
 
 
 

                 Anexa 1 
La proiectul de hotărâre  nr. 37/2019 

 
STRATEGIA DE TARIFARE  

a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, in perioada 2014-2020 

 
 

Strategia 
de 
tarifare 

Tarif 
initial 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

RON/m3 % % % % % % 

Tarif apa 4,64 6,00% 0,50% 13,20% 9,00% 6,50% 3,10% 
Tarif 
canalizare 

2,60 30,00% 10,00% 19,60% 0,50% 0,75% 2,70% 

 
Notă: 
Creșterile tarifare propuse sunt creșteri in termeni reali, ce 
vor fi aplicate in fiecare an, incepând cu 1 ianuarie. 
In conformitate cu contractul de delegare, suplimentar față 
de creșterile tarifare in termeni reali propuse si aprobate, 
Operatorul va ajusta tarifele, in fiecare an, cu inflația 
cumulată pe ultimul an. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA VIPERESTI 
PRIMAR 
Nr. 3790/15.10.2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarâre privind aprobarea Strategiei de tarifare 
a   ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 - 2020” și 
mandatarea reprezentantului UAT Viperesti să susțină și să 

voteze  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea Strategiei de tarifare 

 
  

Conform Ghidului solcitantului, una din conditiile necesar a fi 
indeplinite pentru semnarea Contractului de Finantare în cadrul 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă 
uzată din județul Buzău, in perioada 2014-2020” este reprezentată 
de aprobarea Strategiei de tarifare a Operatorului Regional 
Compania de Apă SA Buzău, de către toți membrii Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitră „Buzău 2008”. 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă 
uzată din județul Buzău, in perioada 2014-2020”, in valoare de 
aproximativ 300 milioane Euro, reprezintă o nouă etapă 
semnificativă in cadrul programului de extindere și modernizare a 
infrastructurii de alimentare cu apă , de colectare și evacuare ape 
uzate din aria de delegare a Operatorului Regional Compania de 
Apă SA Buzău, continuând procesul investițional derulat prin 
programele ISPA și POS Mediu. Aceasta este in concordanță cu 
politicile Uniunii Europene pentru mediu si cu Obiectivul de 
Convergență, aducând o contribuție semnificativă la obligațiile pe 
care România, ca stat membru și le-a asumat pe acest domeniu 
prin Tratatul de aderare. 

Pentru susținerea proiectului derulat prin POIM, Compania de 



Apă SA Buzău, in calitate de operator regional, are obigația de a 
aplica Strategia de tarifare aprobată prin Hotarâre a Consiliului 
Local de fiecare unitate administrativ- teritorială. Neadoptarea unei 
Hotarâri  a Consiliului Local privind aprobarea strategiei de tarifare 
poate conduce la pierderea resurselor disponibile pentru finanțare și 
implicit nefinalizarea proiectului POIM 2014-2020, in valoare de 
aproximativ 300 milioane EURO, cu urmări negative directe asupra 
unitătilor administrativ-teritoriale. 

In cadrul proiectului, tarifele pentru apă si apă uzată au fost 
stabilite pentru a permite acoperirea costurilor de operare și 
întreținere, amortizarea bunurilor și serviciilor, datoriei operatorului 
regional, având în vedere și respectarea gradului de suportabilitate 
a populației în ceea ce privește plata serviciilor de apă și apă uzată. 

Strategia de tarifare pentru anii 2020-2025 se prezinta astfel: 
 

Strategia 
de 
tarifare 

Tarif 
initial 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

RON/m3 % % % % % % 

Tarif apa 4,64 6,00% 0,50% 13,20% 9,00% 6,50% 3,10% 
Tarif 
canalizare 

2,60% 30,00% 10,00% 19,60% 0,50% 0,75% 2,70% 

 
Cresterile tarifare propuse sunt cresteri în termeni reali ce vor 

fi aplicate in fiecare an, incepand cu 1 ianuarie. 
Conform art. 36 din Contractul de delegare a Gestiunii 

Serviciilor, preturile si tarifele sunt aceleași pentru toate localitățile, 
astfel ca sunt unice pentru toată aria de operare a Companiei de 
Apă SA Buzău. Suplimentar față de cresterile tarifare in termeni 
reali, propuse și aprobate, operatul va ajusta tarifele în fiecare an, 
cu inflația cumulată pe ultimul an. 

Din documentatia aferentă a acestui proiect regional a rezultat 
că se impune aprobarea Strategiei de tarifare, conform rezultatelor 
Analizei Cost-beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si apă uzată din județul Buzău, in perioada 
2014-2020”. 

Este necasara totodata si mandatarea reprezentantul UAT 
Viperesti , să susțină și să voteze în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea 



Strategiei de tarifare  a ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 
2014 - 2020”. 

Avand in vedere stadiul avansat al Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Buzău, în perioada 2014 - 2020”,se impune  adoptarea hotărârii 
privind aprobarea Strategiei de tarifare a   ”Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Buzău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea 
reprezentantului UAT Viperesti, să susțină și să voteze  în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008”, aprobarea Strategiei de tarifare. 
 

PRIMAR, 
DEDU  ROMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PRIMĂRIA COMUNEI VIPERESTI 
JUDEȚUL BUZĂU 
Nr. 3791/15.10.2019 
 

 
R A P O R T 

la proiectul de hotarâre privind aprobarea Strategiei de tarifare 
a   ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 - 2020” și 
mandatarea reprezentantului UAT Viperesti  să susțină și să 

voteze  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008”, aprobarea Strategiei de tarifare 

 
 
Prin adresa nr. PIU nr.F.936 din 26.09.2019 a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, inregistrată la Primăria 
comunei Viperesti sub nr. 3591/30.09.2019, aceasta ne aduce la 
cunoștință stadiul avansat al Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 
2014 - 2020” ,necesitatea adoptarii hotarârii privind aprobarea 
Strategiei de tarifare a   ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în 
perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT 
Viperesti să susțină și să voteze  în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea Strategiei 
de tarifare. 

Din documentația aferentă a acestui proiect regional a rezultat 
că se impune aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor 
Analizei cost-beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si apă uzată din județul Buzău, in perioada 
2014-2020”. 

Analiza cost – beneficiu intocmită pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, 
în perioada 2014 - 2020” de catre Asocierea ROMAIR CONSULTING 
SRL – SEARCH CORPORAȚION SRL – CONSULGAL CONSULTORES  
DE ENGENHARIA E GESTAO SA a avut la baza urmatoarele: 



   -Ghidul Analizei cost-beneficiu al proiectelor de 
investitii(versiunea decembrie 2014), ce stabilește cadrul general 
metodologic pentru a realiza ACB in contextul finanțării CE; 

   -Regulamentul de implementare a comisiei (UE) 2015/207 
care stabilește reguli detaliate pentru implementarea 
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului 
Europei în ceea ce privește modelele de raportare a progresului, 
transmiterea imformatiilor privind proiectele majore, planul integrat 
de actiuni, rapoartele de implementare privind obiectivele 
investițiilor de creștere economică și a numărului de joburi, 
declaratia de management, strategia de audit, raportul de audit și 
raportul anual de control si metodologia pentru realizarea analizei 
cost – beneficiu și în conformitate cu regulamentul (UE) nr. 
1299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului European 
în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare 
privind obiectivul de cooperare teritorială europeană, Anexa III; 

-Regulamentul delegat de catre Comisia UE nr. 480/2014 care 
suplimentează regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului si 
Consiliului European ce conține prevederi comune privind Fondul 
European  de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 
Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală si Fondul European Maritim și Pentru Pescuit si care 
cuprinde prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul 
European Maritim si pentru Pescuit sectiunea III; 

-Liniile directoare specifice au fost prevăzute in documentul 
pregătit de JASPERS în 2016, numit ghidul pentru analiză Cost 
Beneficiu a Proiectelor de Apă si Apă Uzată ce vor fi finanțate din 
Fonduri Structurale si de Investiții Europene 2014-2020; 

-Motodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile de 
infrastructură de apă și canalizare finanțate din fonduri publice 
aprobata prin HG 67/2017; 

In temeiul art. 129 alin. 1), alin. 2) lit. (b) , (d) si (e), alin 4) lit. 
(d), alin 7) lit.( n), alin. 9)  lit. (a )si (c) si art.   196 alin. 1) lit. (a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consider 
necesar, oportun si legal initierea si adoptarea  proiectului  de 
hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare a   ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Buzău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea 



reprezentantului UAT Viperesti să susțină și să voteze  în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008”, aprobarea Strategiei de tarifare. 

 
CONSILIER JURIDIC, 

Mihai Sorin Constantin 
 
 


