
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  

  
 

HOTĂRÂREA nr.21 
din 23 februarie 2022 

privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai planului anual de evoluţie a 
tarifelor la apă şi canalizare şi a cofinanţării investiţiilor în ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj,  
în perioada 2014-2020” 

  
  

 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;  
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2536 din 15.02.2022 al preşedintelui Consiliului 
judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 2538 din 15.02.2022, al Direcţiei patrimoniu şi 
Direcţiei economice; 

- prevederile art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), c) şi k), precum şi art. (10) alin. (5) 
din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 12 alin. (1) lit. a), c), i) şi l) din Legea serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi alin. (5) lit. m) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.I. Se aprobă actualizarea indicatorilor economici ai investiţiilor pentru ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în 
perioada 2014-2020” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Se aprobă cofinanțarea actualizată a Județului Sălaj aferentă investiţiilor 
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele 
Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, reprezentând echivalentul în lei a 1.412.915 euro. 

Art.III. Se aprobă ”Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în 
perioada 2017-2023” pe baza strategiei de tarifare actualizate, conform Anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.IV. Se mandatează Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din 
Bazinul Hidrografic Someş – Tisa pentru semnarea actului adiţional la contractul de 
delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în 
conformitate cu prezenta hotărâre. 



Art.V. Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.120 din 19 septembrie 2018 privind 
aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a planului anual de 
evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare şi a cofinanţării investiţiilor în ”Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-
2020” se modifică în mod corespunzător. 

Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic 

Someş – Tisa; 
- Compania de Apă SOMEŞ S.A.. 
 
 

 PREŞEDINTE,             Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,  

Dinu Iancu-Sălăjanu                                                 
                                                            Cosmin-Radu Vlaicu 
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ANEXA nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.21 din 23 februarie 2022 privind aprobarea actualizării 
indicatorilor economici ai planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare şi a cofinanţării 
investiţiilor în ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele 

Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” 
 
  

I. INDICATORI FINANCIARI  
Indicatorii economici ai investiției în prețuri curente sunt: 
 

    
Valoare  

( fără TVA) 
TVA 

Valoare  
( inclusiv TVA ) 

Nr. 
crt. 

Descriere 

    Mii LEI Mii EURO Mii LEI Mii EURO Mii LEI  Mii EURO 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

TOTAL 
INVESTIȚIE 

1.932.415,367 404.431,755 362.414,692 75.849,122 2.294.830,059 480.280,877 

Din care  C + M 1.506.428,511 315.277,728 298.221,417 59.902,768 1.792.649,928 375.180,496 
1 EURO = 4,7781 LEI – curs BNR din 01 decembrie 2019 (conform anexei nr.2 la HG nr.379/2020) 
 
II. FINANȚAREA INVESTIȚIEI 
 
Proiectul este inclus pentru finanțare în portofoliu de proiecte aferente Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020 în cadrul Obiectivului Specific 3.2 Dezvoltarea Infrastructurii Integrate 
de Apă și Apă Uzată 
Structura și sursele de finanțare a proiectului este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

SURSA DE FINANȚARE 
VALOARE 

% 
euro 

Valoare eligibilă,  
400.721.172 83,4348% 

                   din care 

Fondul de coeziune 313.971.610 85,00% din eligibile 

Bugetul de Stat 48.019.187 13,00% din eligibile 

Bugetul local 7.387.567 2,00% din eligibile 

Valoare neeligibilă,  
            Contribuție Operator 79.559.706 16,5652% 
                   din care 

Cheltuieli neeligibile  
(fără TVA) 

3.710.584  

TVA 75.849.122  

TOTAL 480.280.877 100% 
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II. INDICATORI ECONOMICI pentru JUDEŢUL SĂLAJ 
 
INDICATORII FINANCIARI 
 
    

Valoare  
( fără TVA) 

TVA 
Valoare  
( inclusiv TVA ) Nr. crt. Descriere 

    Mii LEI 
Mii 
EURO 

Mii LEI 
Mii 
EURO 

Mii LEI  
Mii EURO 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
TOTAL INVESTIȚIE 337.552,458 70.645,750 64.134,967 13.422,692 401.687,425 84.068,442 
Din care  C + M 266.025,092 55.675,916 50.544,767 10.578,424 316.569,859 66.254,340 
1 EURO = 4,7781 LEI – curs BNR din 01 decembrie 2019 (conform anexei nr.2 la HG nr.379/2020) 
 
 
Sursele de finanțare pentru investiție:  
  

SURSA DE FINANȚARE 
VALOARE 

% 
euro 

Valoare eligibilă UAT,  70.645.750 
                    din care 

Fondul de coeziune 60.048.887,5 85,00% din eligibile 

Bugetul de Stat 9.183.947,5 13,00% din eligibile 

Bugetul local 1.412.915 2,00% din eligibile 
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ANEXA nr.2 

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.21 din 23 februarie 2022 privind aprobarea 
actualizării indicatorilor economici ai planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi 

canalizare şi a cofinanţării investiţiilor în ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” 

 
  

 
PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR  

la apă și canalizare în perioada 2017-2023 
 

Strategia 
de 

tarifare  

Tarif 
inițial 

(actual) 
Ajustări în termeni reali* 

RON/m3 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

% % % % % % 
Tarif apă 2,63 10,00% 9,50% 3,00% 2,70% 1,70% 4,8% 

Tarif 
canalizare 

2,79 10,00% 9,50% 3,00% 2,70% 1,70% 4,8% 

*Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoare 
adăugată (TVA). 
 
Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la 1 Iulie atât cu inflația cumulată 
pe ultimul an, cât și în termeni reali. 
 
Tariful va fi calculat conform următoarei formule: 
 
T = Tn x (1+An+1) x (1+ An+2) x … x (1+ An+1)  x In+i 
 

unde: 

T = tariful nou la data “n+i”; 

Tn = tariful inițial, în vigoare în luna martie 2018; 

An+1, An+2, An+i = ajustări în termini reali ale tarifului la datele “n+1”, “n+2”, ..., “n+i” (n = 
martie 2018) 

In+i =  inflația la data “n+i”, care se calculează conform următoarei formule 

 
In+i = CPI * (1+INF) M/12 
IPI 

unde: 

CPI= cel mai recent indice al prețurilor disponibile; 

IPI= indicele prețurilor inițial, valabil în martie 2018; 

INF= inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al 
Prețurilor disponibil; 

M= numărul de luni între data celui mai recent indice al prețurilor disponibil și 
data efectivă a noului tariff 

Indicele Prețurilor – Indicele General al Prețurilor publicat lunar de Institutul 
Național de Statistică a României. 

  
 


