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REFERAT 
privind stabilirea tarifului pentru prestarea  serviciului de  hidroforizare a apei 

reci potabile către consumatorii Municipiului Timişoara 
  
 
 Având în vedere modificările survenite la tariful de hidroforizare a apei reci potabile faţă de 
actualizarea anului 2004, compania locală de termoficare SC COLTERM SA propune pe baza 
referatului înregistrat cu numărul RE 2006- 68 din data de  18.01.2006 o nouă reactualizare pe baza 
unei fundamentări care ia în considerare noile preţuri la energia termică, inflaţia şi creşterea salarială 
din companie. 
 Argumentele care susţin modificarea de tarif sunt enumerate în cele ce urmează, astfel : 

• atribuţiile legate de livrarea apei reci potabile pentru imobilele cu mai mult de P+4 
nivele sunt întreţinerea ,reparaţia şi exploatarea staţiilor de hidrofor cu reţele de 
distribuţie aferente, furnizarea, contractarea facturarea încasarea consumului de apă rece 
precum şi regia rezultată din exploatarea buclei de măsură 

• apa rece este cumpărată de la RA Aquatim la presiunea medie de 1.5 atm pe bază de 
măsură la fiecare din cele 59 puncte şi centrale termice prevăzute cu instalaţii hidrofor 
care  ridică presiunea apei la 4.5 atm (presiune nominală de plecare din staţia hidrofor ) 

• toate imobilele cu mai mult decât P+4 nivele sunt alimentate prin conducte individuale 
de apă rece hidrofor (28000 ml conductă), toţi cei 306 abonaţi (imobile) fiind 
contorizaţi la nivel de branşament 

• în contextul scăderii drastice a consumului de apă rece hidrofor ca urmare a contorizării 
se impune abordarea  elementelor de tarif distinct, respectiv elemente de cheltuieli cu 
caracter variabil şi fix. La fundamentarea tarifului s-a  considerat ca element de 
cheltuială variabilă cantitatea de apă vândută, energia electrică consumată şi apa brută 
utilizată. Se poate exemplifica diminuarea cantităţii de apă rece livrată după cum 
urmează : 

  4.990.000 mc – în anul 1998 
  3.838.000 mc – în anul 1999 
  2.724.630  mc – în anul 2000 
  1.718.980 mc – în anul 2001 
  1.419.493 mc – în anul 2002 
  1.375.620 mc – în anul 2003 

 
Energia electrică 
  
 Din măsurătorile efectuate în anumite perioade a rezultat un consum specific de 0,4755 kwh/mc 
 
1.375.620 mc apă hidrofor livrată x 0,4755 kwh/mc x 0,3226 lei/ kwh = 211.015 lei 
 
211.015 lei :1.375.620 mc = 0,1534 lei/mc 
 
Apă brută 
 
1.490.379 mc apă hidrofor cumpărată x 7.7% x 1.25 lei/mc = 143.449 lei 
143.449 lei :1.375.620 mc = 0,1043 lei/mc 
 



 Celelalte elemente : materii prime, materiale, contorizare, amortizare, cheltuieli salariale sunt 
cheltuieli fixe (deci nu variază în funcţie de cantitatea de apă rece hidrofor livrată), fiind indexate cu 
rata inflaţiei de 13%. La determinarea cheltuielilor/mc. apă rece hidrofor la materiale şi contorizare am 
avut în vedere cheltuielile efectiv realizate, acestea conţinând influenţa creşterii cursului leu/dolar în 
fiecare lună. 
 
Materii prime, materiale şi reparaţii 
 
 Cost unitar  aprobat    0,0582 lei /mc 
 Inflaţie :       13%  
 Cost unitar propus :    0,0657 lei/mc  
 
Alte cheltuieli (contorizare) 

 
 Cost unitar  aprobat    0,0200 lei /mc 
 Inflaţie :       13%  
 Cost unitar propus :    0,0226 lei/mc  
 
Amortizare 

 
 Cost unitar  aprobat    0,0067 lei /mc 
 Inflaţie :       13%  
 Cost unitar propus :    0,0076 lei/mc  
 
 Cheltuielile salariale+ impozite, taxe şi alte vărsăminte  
 
 Cost unitar  aprobat    0,0496 lei /mc 
 Inflaţie :       13%  
 Cost unitar propus :    0,0560 lei/mc  
 
  Ca urmare a celor prezentate, supunem aprobării Consiliului Local  propunerea 
noastră privind noul tarif de prestare a serviciului de apă rece hidrofor  la valoarea : 0,4505 lei/mc . 
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