ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

Serviciul Public de Alimentare
cu Apă și Canalizare

Nr.2792/21.03.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor/tarifelor la apa potabilă
produsă, transportată şi distribuită şi a tarifelor la canalizare - epurare pentru
comuna Ibăneşti, Judeţul Mureş, pentru "Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi
Canalizare - Comuna Ibăneşti"
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce
priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în
ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice;
În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice,
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării
preţurilor

şi

tarifelor,

după

caz,

în

condiţiile

legii

speciale,

cu

respectarea

normelor

metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.
În acest sens, în urma analizei în profunzime a activității Serviciului de Alimentare cu Apă și
Canalizare Ibănești pe anul 2017, s-a constatat o diferență majoră între nivelul prognozat de încasări și
volumul de plăți efectuate, respectiv nivelul prognozat de încasări s-a diminuat din cauza reducerii
consumului de apă de către populație iar la capitolul cheltuieli au apărut cheltuieli mult mai mari cu
energia electrică, analize, autorizări și salarii.
Pentru un echilibru a balanței de încasări și plăți era nevoie de un preț de peste 5 lei/mc ceea ce
era foarte mult pentru fiecare cetățean al comunei noastre.
Pentru reducerea cheltuielilor (strict necesare) de funcționare am luat următoarele măsuri:
- s-au înlocuit toate becurile mari consumatoare de energie cu becuri tip LED;
- s-a recurs la efectuarea a câte o lună de concediu

fără plată de către fiecare angajat al

serviciului;
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- cu acordul părților, s-a redus cu un post numărul angajaților serviciului cu toate cu toate că era
nevoie de acest post pentru

funcționarea în bune condiții a serviciului și de a face față

tuturor

problemelor apărute (a deselor avarii produse de îngheț, lucrări etc.)
În urma cestor analize și măsuri precum și a numărului de cereri pentru branșare, respectiv prin
extinderea rețelei de canalizare și darea în funcțiune a unor obiective private de pe teritoriul comunei,
propunem un preț de 3,40 lei/mc apă potabilă respectiv 2,72 lei/mc apă uzată, un preț care sper să
echilibreze balanța de venituri și cheltuieli și probabil să începem și rambursare împrumutului datorat.
Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc, se
ajustează şi se modifică , în sus sau în jos,pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli
întocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al preşedintelui
acesteia
La fundamentarea preţurilor şi tarifelor, operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare
pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Nivelul acestei
cote se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul A.N.R.S.C;
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor
prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere
o altă majoritate.
Având în vedere toate acestea considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind la proiectul
de hotărâre privind aprobarea preţurilor/tarifelor la apa potabilă produsă, transportată şi
distribuită şi a tarifelor la canalizare - epurare pentru comuna Ibăneşti, Judeţul Mureş, pentru
"Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti"
Compartiment FINANCIAR CONTABIL IMPOZITE ŞI TAXE
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE - COMUNA IBĂNEŞTI
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