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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor 
pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ S.A 

și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea 
Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, 

la care Județul Harghita este membru asociat 
 
 

Conform adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” nr. 
120/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu nr. 92544/20.07.2022, în 
urma apariției Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022 privind aprobarea 
Metodologiei de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de 
afaceri, este necesar aprobarea în ședința Consiliului Județean Harghita al pachetului de 
documente aferente ajustării prețurilor/tarifelor practicabile de operatorul regional SC 
Harviz SA pe aria sa de operare.   

Documentele realizate de SC Harvíz SA, conform prevederilor Ordinului președintelui 
A.N.R.S.C. nr. 230/2022 privind Metodologiei de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor 
pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, sunt următoarele: 

     1. Planul de afaceri pentru stabilirea strategiei de tarifare pentru perioada 2022-2027 
     2. Planul de investiții realizate în perioada 2023-2027 
     3. Bilanțul apei în perioada 2021-2027 
     4. Strategia de tarifare pe aria de operare al SC Harvíz SA, în perioada 2022-2027. 

Această metodologie se aplică tuturor operatorilor regionali care furnizează/prestează 
serviciile de furnizarea apei potabile și servicii de canalizare, în gestiune directă, şi care, 
la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, nu au aprobată strategia de tarifare 
elaborată în conformitate cu metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în 
infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului, precum şi operatorilor 
regionali care au în implementare o strategie de tarifare pentru proiectele de investiţii 
în infrastructura de apă dezvoltate din fonduri publice asigurate parţial, de la bugetul de 
stat şi din fonduri europene nerambursabile, începând de la data finalizării strategiei de 
tarifare. 

Totodată, este necesar acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 
Județean Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare 
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Intercomunitară ”Hargita Víz” în vederea aprobării pachetului de documente 
menționate mai sus.   

Anexăm următoarele documente: 
- Anexa nr. 1. Planul de afaceri pentru stabilirea strategiei de tarifare pentru 

perioada 2022-2027 
- Anexa nr. 2. Planul de investiții realizate în perioada 2023-2027 
- Anexa nr. 3. Bilanțul apei în perioada 2021-2027 
- Anexa nr. 4. Strategia de tarifare pe aria de operare al SC Harvíz SA, în perioada 

2022-2027. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea acestuia de către 
Consiliul Judeţean Harghita.  

 

 
Fülöp Otilia      Csurka Piroska 
Arhitect Șef      Consilier 

  
 
 
 
Miercurea Ciuc, 20.07.2022. 
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