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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor justificate de starea 

tehnică a sistemelor de alimentare cu apă administrate de Compania de Apă 

Someș S.A. pentru anul 2021. 

 

 Adunarea Generală a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii 

din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, întrunită în ședință la data de 05.10.2022,  

având în vedere: 

-  Adresa 30840/15.07.2022 a Companiei de apa Somes S.A. inclusiv Bilantul pe 

conturi de producere si distributie apa potabila (bilant apa potabila pentru anul 2021) 

pentru Compania de Apa Somes S.A. 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se  aprobă cotele corespunzătoare pierderilor volumetrice de apă pe anul 

2021, justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă administrate de 

Compania de Apă Someș S.A., în conformitate cu Bilanțul pe conturul de producere 

și distribuție apă potabilă (bilanț apă potabilă pentru anul 2021), elaborat de către 

S.C. Neobral S.R.L., care constituie anexă la prezenta hotărâre și face parte 

integrantă din aceasta. 

Art.2. Se  aprobă cotele corespunzătoare pierderilor volumetrice de justificate de 

starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă administrate de Compania de Apă 

Someș S.A., după cum urmează: 

Sisteme 
zonale de 

alimentare cu 
apa 

Valori conform bilantului apei potabile pe perioada anului 2021 

Consumul propriu 
tehnologic 

Pierderi fizice de apa Apa care nu aduce 
venit 

[mc/an] % [mc/an] % [mc/an] % 

Sistemul zonal 
Cluj 

15.581.814 26,95% 11.686.739 20,21% 27.268.553 47,16% 

Sistemul zonal 
Salaj 

1.708.612 19,77% 1.007.978 11,66% 2.716.590 31,43% 

Sistemul zonal 
Huedin 

101.120 17,01% 42.221 7,10% 143.341 24,11% 

TOTAL 17.391.546 25,94% 12.736.938 19,00% 30.128.484 44,94% 
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 Valoarea totală aprobată pentru volumul fizic de apă care nu aduce venituri 

nu include pierderile comerciale de apă. 

 Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:  

- Membrii Asociației; 

- Compania de Apă Someș S.A.; 

 

PREȘEDINTE 

Dinu Iancu Sălăjanu 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 Prin Adresa nr. 30840/15.07.2022, Operatorul Regional Compania de Apa 

Somes SA solicita Asociatiei aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor justificate 

de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa ale Companiei de Apa Somes 

S.A. pentru anul 2021. 

Conform bilantului apei potabile, pe perioada anului 2021, Compania de Apa 

Somes S.A. a inregistrat pe cele trei sisteme zonale de alimentare cu apa Cluj, Salaj 

si Huedin un volum fizic de apa care nu aduce venituri de 30.128.484 m3/an, ceea ce 

reprezinta un procent de 44,94% din totalul volumului de apa cumparat de Operator. 

Pierderile propuse spre aprobare nu includ pierderile comerciale.   

Atragem atentia Operatorului Compania de Apa Somes S.A. sa trateze cu 

maxima importanta masurile si solutiile propuse spre implementare in Bilanțul pe 

conturul de producere și distribuție apă potabilă (bilanț apă potabilă pentru anul 

2021), elaborat de către S.C. Neobral S.R.L., pentru reducerea pierderilor de apa, 

implicit a consumurilor de energie. 

 Avand in vedere cele expuse mai sus, propunem dezbaterea si luarea unei 

hotarari de catre AGA cu privire la cota corespunzatoare pierderilor justificate de 

starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa ale Companiei de Apa Somes S.A. 

pentru anul 2021. 

 

                                                                                         

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Septimiu-Cătălin Țurcaș 

 


