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EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA  

PROIECTULUI 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" 

 
 
1.Descrierea situaţiei actuale 
 
Obiectivele operatorului regional privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 

Timiş S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de 
mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la 
UE cu privire la protecţia mediului. 

 
2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
 

În vederea dezvoltării infrastructurii de apă şi apă uzată a judeţului Timiş, Aquatim SA a elaborat „Proiectul 
Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”. 

 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 tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, 
particularizate la nivelul judetului Timis. 

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 de apă şi canalizare (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 şi este  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”. 

 
3. Concluzii   
       
Urmare a celor prezentate mai sus, având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal 

propuse pentru municipiul Timişoara, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor aferent "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara. 
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