
 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea  
"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea  Planului anual de evoluţie a tarifelor de apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020"  ; 

Facem următoarele precizări: 
 În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au 
competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi 
de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006  în numele şi pe seama 
unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte:  
aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.  
 În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la 
aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a 
unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de 
fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; 

Operatorul regional S.C. Aquatim S.A. a elaborat "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020". Valoarea totală a proiectului pentru judeţul Timiş este 
de 179.999.699 euro (fără TVA).Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-2020 şi este 
prevăzută finanţarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 
- Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată.  

Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apă şi apă uzată din aria de operare a Aquatim S.A, în 
vederea atingerii ţintelor asumate de România conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, 
particularizate la nivelul judeţului Timiş. 

În prezent proiectul este în faza de aprobare finală la Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Infrastructură Mare (POIM), estimându-se că aplicaţia de finanţare pentru judeţul Timiş ar putea fi 
aprobată în perioada septembrie — octombrie 2018.În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru POIM- AP3, 
OS 3.2, se solicită Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu), aprobat 
prin hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. Planul anual de evoluţie a tarifelor de 
apă şi canalizare  nu include inflaţia, aceasta fiind reglată conform prevederilor din Contractul de delegare nr. 
932/19.01.2010. 

Prin adresa nr. RE2018-1925/11.09.2018 emisă de către Aquatim SA se solicită aprobarea Planului anual 
de evoluţie a tarifelor în perioada 2018-2023, rezultat din Analiza Cost-Beneficiu aprobată în cadrul aplicaţiei de 
finanţare  pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în 
perioada 2014-2020”, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - AP3, OS 3.2 – Programul 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Ţinând cont de  prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020", îndeplineşte  
condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.  
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