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PREȚUL/TARIFUL CURENT 

DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ ȘI TARIF COLECTARE/EPURARE 

VALORI UNICE PE ÎNTREAGA ARIE DESERVITĂ, 

PENTRU TOATE CATEGORIILE DE CLIENȚI 

 

A. PREȚURI/TARIFE 

 Prețul pentru apa potabilă și tariful pentru canalizare/epurare, începând cu data de 1 IULIE 2019 

pentru apa potabilă și pentru apa uzată, pe întreaga arie de operare din județele Cluj, Sălaj și Mureș:  

 

• Apa potabilă produsă și distribuită direct consumatorilor: 3,65 lei/mc cu TVA 9% 

• Colectare/epurare ape uzate: 3,87 lei/mc cu TVA 9% 

 

Prețul/tariful a fost aprobat de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr. 112 din cursul lunii Mai 2019. 

 

 Cantitatea de apă uzată facturată este de 100% din apa potabilă consumată. Excepție fac agenții  

economici care fac dovada, pe bază de breviar de calcul că înglobează o parte din apa consumată în 

produs și clienții casnici din mediul rural unde (începând cu 1 Mai 2010 pe baza Hotarârii nr.8/22.04.2010 

a ARDIBHST) cantitatea de ape uzate se calculează în proporție de  80% din apa consumată.  

 

 

B. TARIFUL "POLUATORUL PLĂTEȘTE" 

 Începând cu 1 Ianuarie 2013 (Hotarârea 8/31.10.2012 a ARDIBHST) pentru întreaga arie 

deservită de Companie în judetele Cluj si Salaj este dupa cum urmeaza:  

 

• 0,22 lei/mc pentru grupa I de risc*(0,24 cu TVA 9%)  

• 0,42 RON/mc pentru grupa II de risc**(0,46 cu TVA 9%)  

 

*Grupa I de risc - agenti monitorizati pt. încarcari organice, pH, MTS  

(materii totale în suspensie), grasimi si azot amoniacal (NH4+).  

**Grupa II-a de risc - încarcari cu poluanti toxici, fenoli, metale, cianuri,  

sulfuri, pH, MTS, substante petroliere, detergenti. 

 

 Prețurile / tarifele de mai sus nu conțin T.V.A.  

 Toate prețurile/tarifele au fost avizate de ANRSC și aprobate de ARDIBHST (Asociația Regională 

pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa în numele și pentru autoritățile locale 

acționari ai Companiei). 
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