
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL   DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI  TĂTĂRANI 

 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor  actualizat, conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”  

 

 Consiliul Local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în data 

de 25.11.2021, 

    Având în vedere: 

       - Adresa nr.1524/03.11.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. prin care 

solicită actualizarea documentelor instituționale ca urmare a încheierii Contractului de finanțare Program 

Operațional Insfrastructură Mare nr.625 din 30.09.2021, beneficiar S.C.Compania de Apă Târgoviște- 

Dâmbovița S.A., titlul proiectului: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”; 

       -  Referatul de aprobare al primarului comunei Tătărani,  înregistrat la nr.11196/18.11.2021; 

      - Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind 

aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților; 

- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 
    - Prevederile Hotărârii nr.10/25.02.2021 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind 

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 

2014 - 2020” ; 

     - Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat la 

nr.60/18.11.2021; 

     -  Raportul de specialitate nr.11199/18.112021 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor, 

actualizat conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” și mandatarea 

reprezentantului UAT comuna Tătărani să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița ”Apa Dâmbovița“ aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor, 

întocmit de biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tătărani; 
- Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani;                                   

În temeiul art. 129 alin.  2)  lit.”b”, art.139 alin.3) lit.’e” , art.196 alin.1) lit.”a”, art. 197 alin. 1) din OUG  
nr.57/2019 privind Codul  administrativ,  cu modificările și completările ulterioare. 

 

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

        Art.1.- Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor actualizat, conform rezultatelor Analizei 

Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

        Art.2.- Se mandatează reprezentantul UAT Tătărani, domnul Constantin PĂTRU- primarul 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ aprobarea Planului anual de evoluție a 

tarifelor, actualizat conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”. 
 



  

  Art.3.- Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și canalizare încheiat de Opreratorul Regional S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE 

DÂMBOVIȚA S.A. 

  Art.4- Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița, cu sediul în 

Târgoviște, a cărei menbru este comuna Tătărani, să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, 

prin reprezentantul său legal, în numele și pe seamna UAT Tătărani. 

                                     

  Art.5- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani și se comunică, în termenul prevăzut de 

lege, prin intermediul secretarului general al comunei Tătărani, Instituției Prefectului-Județul 

Dâmbovița,  primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei 

Tătărani, la S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 
TĂTĂRANI                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.59                                                                            STĂNESCU  CONSTANTIN 

Data –25.11.2021 

 

 

                                 

  

                   CONTRASEMNEAZĂ,  

                                          SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

                                                     MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,  0 voturi „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție:  15  
Nr. consilieri prezenți:    15   

Nr. consilieri absenți:   .....   

  



 

    R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

       P R I M A R  

 

 

P R O I E C T     DE      H O T Ă R Â R E 

                                                                   Nr.60/18.11.2021 

Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor actualizat,  conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”  

 

 

 Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  

 Având în vedere: 

       - Adresa nr.1524/03.11.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. prin care 

solicită actualizarea documentelor instituționale ca urmare a încheierii Contractului de finanțare Program 

Operațional Insfrastructură Mare nr.625 din 30.09.2021, beneficiar S.C.Compania de Apă Târgoviște- 

Dâmbovița S.A., titlul proiectului: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”; 

      - Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind 

aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților; 

- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

    - Prevederile Hotărârii nr.10/25.02.2021 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind 

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 

2014 - 2020” ;  

       În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (4) lit. ,,d’, art.136 alin.1), art.139 alin.3) 
lit.’e” art. 196 lit. ,,a’’, art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 
 

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         

Art.1.- Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor actualizat, conform rezultatelor Analizei 

Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

          Art.2.- Se mandatează reprezentantul UAT Tătărani, domnul Constantin PĂTRU- primarul 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ aprobarea Planului anual de evoluție a 

tarifelor, actualizat conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”. 
   Art.3.- Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și canalizare încheiat de Opreratorul Regional S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE 

DÂMBOVIȚA S.A. 

  Art.4- Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița, cu sediul în 

Târgoviște, a cărei menbru este comuna Tătărani, să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, 

prin reprezentantul său legal, în numele  și pe seamna UAT Tătărani.  

 

 

 

 

 



 

 

                                    

  Art.5- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani și se comunică, în termenul prevăzut de 

lege,  prin intermediul secretarului general al comunei Tătărani, Instituției Prefectului-Județul 

Dâmbovița,  primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei 

Tătărani, la S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                               INIȚIATOR,                                     

                                                                                                     P R I M A R 

                                                                                                       PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

                   Avizat pentru legalitate,  

                    SECRETAR GENERAL  COMUNĂ 

                                 MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

       P R I M A R  

Nr.11196/18.11.2021 

 

 

 

 REFERAT  DE  APROBARE  

Al proiectului de hotarare privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor actualizat,  

conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”  

 

       Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  având în vedere: 

       - Adresa nr.1524/03.11.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. prin care 

solicită actualizarea documentelor instituționale ca urmare a încheierii Contractului de finanțare Program 

Operațional Insfrastructură Mare nr.625 din 30.09.2021, beneficiar S.C.Compania de Apă Târgoviște- 

Dâmbovița S.A., titlul proiectului: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”; 

      - Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind 

aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților; 

- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    - Prevederile Hotărârii nr.10/25.02.2021 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind 

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 

2014 - 2020” ; 

     - Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat la 

nr.60/18.11.2021. 

 
  Ținând cont de faptul ca Unitatea Administrativ Teritorială-  comuna Tătărani, face parte din proiectul  cu 

denumirea ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 

perioada 2014 - 2020” și având în vedere noua solicitare facută de S.C.Compania de Apă Târgoviște 

Dâmbovița, cu privire la aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor actualizat, conform 

rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte integrantă a 
proiectul de hotărâre, este necesar să se aprobe Planului anual de evoluție a tarifelor actualizat. 

        Totodată  este necesară mandatarea reprezentantulului Consiliului Local al comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“,aprobarea 

Planului anual de evoluție a tarifelor, actualizat conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu 

pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, 

în perioada 2014 - 2020”. 

De asemenea se impune modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și canalizare încheiat de Opreratorul Regional S.C.COMPANIA DE APĂ 

TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A., cât și să se acorde mandat Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, a cărei menbru este comuna Tătărani, să semneze 

Actul Adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele  și pe seamna UAT 

Tătărani.                                     

 

                                                                    

                                                                                         P R I M A R 

                                                                                            PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

 



                       

        R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

PRIMĂRIA TĂTĂRANI 

Birou financiar-contabilitate 

Nr.11199/18.11.2021 

 

 

RAPORT    DE   SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor actualizat, 

conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” 

 

 
 Subsemnata Bondoc Ioana- Gabriela, consilier superior la biroul financiar-contabilitate din 

cadrul   Primăriei comunei Tătărani, județul Dâmbovțta,  ținând cont de : 

     - Adresa nr.1524/03.11.2021 transmisă de S.C.Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. prin care 

solicită actualizarea documentelor instituționale ca urmare a încheierii Contractului de finanțare Program 

Operațional Insfrastructură Mare nr.625 din 30.09.2021, beneficiar S.C.Compania de Apă Târgoviște- 

Dâmbovița S.A., titlul proiectului: „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”; 

       -  Referatul de aprobare al primarului comunei Tătărani,  înregistrat la nr.11196/18.11.2021; 

      - Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ privind 

aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților; 

- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

    - Prevederile Hotărârii nr.10/25.02.2021 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița privind 

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 

2014 - 2020” ; 

 

Constat că se impune ca Proiectul de hotărâre nr.60/18.11.2021 inițiat de Primarul comunei Tătărani, 

cu privire la aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor actualizat, conform rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, 

în perioada 2014 - 2020”, mandatarea reprezezntantului UAT Tătărani să susțină și  să voteze în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița“ aprobarea Planului anual de 

evoluție a tarifelor, actualizat, modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și canalizare încheiat de Opreratorul Regional S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE 

DÂMBOVIȚA S.A, cât și acordarea de  mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița, cu 

sediul în Târgoviște, a cărei menbru este comuna Tătărani, să semneze Actul Adițional la Contractul de 

Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele  și pe seamna UAT Tătărani,  să fie supus spre  dezbatere 

și aprobare în ședința Consiliului local Tătătrani, în forma prezentată de inițiator. 

Proiectul de hotărâre respectă legislația în vigoare. 

 

 

 

INTOCMIT, 

 

Consilier superior 

Bondoc Ioana- Gabriela 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR 

(STRATEGIA DE TARIFARE) 

 

 

 

Stategia de tarifare inclusă în prezentul document a fost fundamentata in conformitate cu metodologia 

de fundamentare Analiza cost-beneficiu, pentru investitiile in infrastructura de apa, aprobata prin 

Hotararea Guvernului nr.677/2017, aprobată de Autoritatea de Management – POIM (Ministerul 

Fondurilor Europene) si este prezentata in tabelul urmator: 

 

 

STRATEGIA 

DE 

TARIFARE 

(in procente) 

Tarif   

initial 

Ajustari in termeni reali 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

RON/

m3 % % % % % % 

Tarif apa 3.81 0.00% 
12.50

% 
5.00% 7.50% 

3.50

% 
3.00% 

Tarif 

canalizare 
3.59 0.00% 

14.50

% 

12.00

% 

25.00

% 

4.50

% 
3.50% 

* Ajustările în termini reali nu include inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoarea dăugată. 
 

Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la 1 ianuarie atat cu inflatia cumulata 

pe ultimul an, cat si in termeni reali. 

 

Tariful la datele respectiva va fi calculat conform urmatoarei formule: 

 

Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x ….. x (1+a n+i) x I n+i 

 

Unde: 

Tarif n+i – tariful la data n+i 

Tarif n – tariful initial; 

a n+1, a n+2 - ajustari in termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2 

a n+i - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i 

I n+i – inflatia aferenta ajustarii n+i care se calculeaza conform urmatoarei formule:  

 

                  CPI x (1+INF)m /12 

I n+i  = 

                           IPI 

unde: 

CPI – cel mai recent Indice al preturilor disponibil; 

IPI – indicele preturilor initial, de la data de 1 Martie 2016; 

INF – inflatia pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil;  

m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif; 

Indicele Preturilor – Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de Institutul National de 

Statistica. 

 



Tarifele mai sus mentionate reprezinta o estimare a tarifelor minime necesare, luand in considerare 

evolutia ulterioara a costurilor de operare. Aceste tarife pot suferi ajustari sau modificari in functie de 

urmatoarele elemente: 

 Conditionalitatile incluse in contractele de finantare pentru obtinerea finantarii din fonduri 

europene sau de la bugetul de stat; 

 Conditionalitatile incluse in contractul de imprumut pentru co-finantarea proiectului 

finantat din POIM; 

 Rezultatele proiectiilor financiare din planul de afaceri; 

 Impactul strategiilor viitoare de investitii, in conformitate cu Master Planul. 

 

În cazul preluării de noi localităţi în aria de operare a societatii, de la data preluării, se va aplica tariful 

unic pentru întreaga arie de operare, in vigoare la acea data. 

 

După anul 2026, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare cu ajustari in termeni reali, se va aplica 

anual ajustarea cu inflaţia conform formulei de mai sus. 

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


