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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea cuantumului redevențelor datorate de Operatorul Regional
unitatilor administrative-teritoriale care au concesionat sistemele de alimentare cu
apă și de canalizare
Adunarea Generală a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii
din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, întrunită în ședință la data de 02.12.2021,
având în vedere:
- prevederile art. 39 din Contractul de Delegare;
- prevederile art. 16(3), 17(2), lit. d (5) din Statutul Asociatiei;

HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă cuantumul redevențelor datorate de Operatorul Regional,
începand cu 01.01.2022, unităților administrative-teritoriale care au concesionat
sistemele de alimentare cu apă și de canalizare.
Noul nivel al redevențelor este următorul:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2021
7.092.000
568.000
2.253.000
1.738.000
726.000
744.000
472.000
436.000
596.000
14.625.000
1.824.000
16.449.000

Consiliul Judetean Cluj
Consiliul Judetean Salaj
Municipiul Zalau
Municipiul Dej
Muncipiul Gherla
Orasul Simleu Silvaniei
Orasul Jibou
Orasul Cehu Silvaniei
Orasul Huedin
TOTAL JUDETE+ORASE
COMUNE
TOTAL

2022
9.574.200
766.800
3.041.550
2.346.300
980.100
1.004.400
637.200
588.600
804.600
19.743.750
2.280.000*
22.023.750

*Cuantumul propus al redevențelor pentru comune a fost calculat la nivelul de 30.000
Lei/comuna/an. Acest cuantum poate fi modificat pe parcursul anului în funcție de numărul
de comune care vor concesiona/retrage din concesiune sistemele de apă și/sau de
canalizare.
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Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- membrii Asociației;
- Companei de Apă Someș S.A.;
- Consiliul Director.

PREȘEDINTE
Dinu Iancu Sălăjanu
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EXPUNERE DE MOTIVE

Conform Contractului de Delegare (Dispozitii Generale, art. 39), redeventa
este o suma fixa stabilita de Autoritatea Deleganta in sarcina Operatorului, “astfel
incat sa acopere, împreună cu celelalte surse de constituire a fondului IID cel puţin
serviciul datoriei publice/datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi
alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exerciţiu
financiar,… înlocuirea şi dezvoltarea activelor concesionate…”. De asemenea,
“Redevenţa va fi intotdeauna reflectata în nivelul tarifelor…”.
Prin Hotararea AGA a Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii
din Bazinul Hidrografic Somes – Tisa nr. 12/20.09.2018 a fost aprobat Planul anual
de evoluţie a tarifelor (Strategia de tarifare) din cadrul ”Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada
2014-2020”. In conformitate cu acest Plan tarifar, au avut loc pana in prezent patru
majorari succesive ale tarifelor practicate de Compania de Apa Somes SA pentru
serviciile de furnizare a apei si de canalizare (incepand cu 01.11.2018, 01.07.2019,
01.07.2020 si 01.07.2021).
Avand in vedere acest lucru, consideram ca se impune o modificare a
cuantumului redeventelor datorate de Operator unitatilor administrativ – teritoriale
care au concesionat serviciul de alimentare cu apa si de canalizare fapt pentru care
propune aprobarea cuantumului redeventelor propuse.
Administrator public
Septimiu-Cătălin Țurcaș

