
 

 

ROMÂNIA                     Proiect 

JUDEȚUL GORJ                                            AVIZAT ,  

CONSILIUL JUDEȚEAN           SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,           

                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ 

 

 

Consiliul  Județean  Gorj  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și 

transport public județean și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

- Adresa APAREGIO Gorj S.A. nr. 7259 din 17.11.2020, înregistrată la Consiliul  Județean  Gorj sub nr. 

15453 din 20.11.2020; 

- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Dezvoltarea infrastructurii integrate 

de apă și apă uzată, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 383/25.03.2016, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Contractul de servicii nr. 7181/259/09.12.2016 privind Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014 – 2020 încheiat între APAREGIO Gorj S.A. și asocierea 

Louis Berger S.A.S. – Louis Berger S.R.L. – Escalia Craus S.A.; 

- Contractul de Finanțare nr. 63/26.05.2017 pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014 – 2020”; 

- Hotărârea Adunării Generale a ADIA Gorj nr. 16/12.08.2020 privind avizul consultativ pentru aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Gorj”; 

- Avizul CTE al operatorului aplicant al proiectului - SC APAREGIO Gorj S.A. nr. 15 At DOC – SF Rev 

5; 

- Adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 3754 din 16.10.2020; 

- Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj; 

- Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În baza art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate al „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Gorj” și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții care se vor realiza pe raza 

administrativ-teritorială a Consiliului  Județean  Gorj potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Documentele prevăzute la alin. 1 sunt supuse aprobării în baza Avizului CTE al operatorului aplicant al 

proiectului - SC APAREGIO Gorj S.A. nr. 15 At DOC – SF Rev 5, emis asupra Studiului de fezabilitate întocmit 

în vederea evaluării și accesării aplicației de finanțare a proiectului de către prestatorul de servicii de consultanță 

și proiectare - Asocierea dintre Louis Berger SAS-Escalia Craus SA-Louis Berger SRL. 



 

 

Art. 2 Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1 se asigură din: Fondul de Coeziune al Uniunii 

Europene, alocații de la bugetul de stat, alocații de la bugetele locale și contribuția operatorului regional 

APAREGIO Gorj (fonduri proprii sau împrumuturi de la Instituții Financiare Internaționale sau bănci comerciale).  

 

Art. 3 Se aprobă  valoarea totală a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Gorj”, pentru investițiile aferente Județului Gorj în sumă totală de 188.012.101  Euro, fără TVA.  

 

Art. 4 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de  către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„ADIA” Gorj și de către APAREGIO S.A. 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, ADIA 

Gorj, APAREGIO Gorj S.A și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

            PREȘEDINTE, 

      Cosmin-Mihai Popescu                                                                                          

                                                                                                                             

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                               

                                                                                               Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ____ 

Adoptată în ședința din _____________2020 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de _______consilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEȚEAN 



 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate pentru 

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL 

GORJ 

 

 

Prin adresa nr. 7259 din 17.11.2020, înregistrată la Consiliul  Județean  Gorj sub nr. 15453 din 20.11.2020, 

APAREGIO Gorj S.A. a solicitat aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate pentru 

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN 

JUDEȚUL GORJ. 

 

Studiul de Fezabilitate a fost realizat în cadrul proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii  de 

apa si apa uzata in județul Gorj” de către Asocierea dintre Louis Berger SAS-Escalia Craus SA-Louis Berger SRL 

prin intermediul Contractului de servicii nr. 7181/259 din 09.12.2016 încheiat cu Beneficiarul investiției si 

Autoritate Contractanta in cadrul acestui proiect, Operatorul Regional S.C. APAREGIO GORJ SA. 

 

Proiectul urmărește continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea 

atingerii țintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, in județul Gorj. 

 

Proiect propus pentru finanțare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare urmărește dezvoltarea unor 

investitii majore in sectorul de apa si apa uzata din judetul Gorj, investitii ce vizeaza extinderea si modernizarea 

sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare epurare din aria de proiect. Aceste investitii au drept scop principal 

conformarea judetului Gorj la angajamentele asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, 

privind alinierea sectorului apa – apa uzata la standardele impuse prin Directiva 98/83/CE (referitoare la calitatea apei 

destinate consumului uman) si Directiva 91/271/CEE (referitoare la epurarea apelor uzate urbane). 

 

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la indeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 - 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resuselor din cadrul Programului 

Operational Infrastuctura Mare prin derularea unor investitii specifice in domeniul apei potabile si apei uzata 

pentru aria de proiect – Judetul Gorj. 

Proiectul propus continua investitiile derulate prin programul POS Mediu, reprezentand un pas important in 

procesul de reabilitare si extindere a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare a Operatorului Regional 

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Astfel, investitiile propuse se incadreaza in obiectivele Master Planului pentru 

sectorul de apa si apa uzata din judetul Gorj, cu actualizarile ulterioare si vizeaza dezvoltarea serviciilor, 

continuand procesul de conformare cu directivele relevante demarat in cadrul POS Mediu 2007 – 2013 (ce a 

abordat aglomerarile umane de 10.000 locuitori echivalenti si mai mari). 

Principalele masuri ale proiectului urmaresc reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata 

din aria de proiect si constau din: 

 Reabilitarea si extinderea surselor de apa, a aductiunilor si gospodariilor de apa; 

 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile; 

 Reabilitarea si extinderea retelelor de colectare a apelor uzate; 

 Reabilitarea/constructia statiilor de epurare a apelor uzate. 

 

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt: 

Pentru apa potabila: 

o Asigurarea unei calitati a apei potabile in conformitate cu standardele europene - Directiva 

98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman – gradul de conformare din punct de 

vedere al calitatii apei potabile, in anul de baza 2018 era 68,5% (102.652 loc.), iar in urma 

proiectului (finalul anului 2023) gradul de conformare va creste la 100% (137.079 loc.), ceea ce 

inseamna 43.164 loc. suplimentari (raportandu-ne la anul 2023)  care beneficiaza de apa potabila 

de calitate, conforma cu normele in vigoare; 

o Alimentarea sigura si durabila a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apa din aria 

proiectului deservite de Operatorul Regional, S.C. APAREGIO GORJ S.A. – gradul de 

conformare din punct de vedere al continuitatii serviciului, in anul de baza 2018 era 55,8% 

(83.641 loc.), iar in urma proiectului (finalul anului 2023) gradul de conformare va creste la 100% 

(137.079 loc.), ceea ce inseamna 60.557 loc. suplimentari (raportandu-ne la anul 2023)  care 

beneficiaza de apa potabila de calitate 24h din 24h; se propune extinderea sistemelor actuale cu 



 

 

4 surse de apa noi, 12 statii de tratare/clorinare, 14,2 km aductiune, 10 rezervoare, 12 statii de 

pompare apa, 78,7 km retea de distributie, masurile de extindere asigurand alimentarea tuturor 

consumatorilor, cu impact inclusiv asupra calitatii apei si a continuitatii serviciului; 

o Asigurarea gradului de acces la serviciile de apa, conform principiului eficientei costului si al 

sigurantei maxime in functionare, luand in considerare gradul de suportabilitate al populatiei din 

zona deservita de Operatorul Regional prin cresterea ratei de conectare la servicii centralizate de 

alimentare cu apa la 100% – gradul de conectare, in anul de baza 2018 era 92,1% (137.926 loc.), 

in anul interimar 2020, in urma implementarii investitiilor pe PNDL2 gradul de conectare va 

creste la 95,3% (136.561 loc.), iar in urma proiectului (finalul anului 2023)  gradul de conectare 

va creste la 100% (137.079 loc.), ceea ce inseamna 6.435 loc. suplimentari (raportandu-ne la anul 

2023)  conectati la serviciul public de alimentare cu apa; 

o Siguranta imbunatatita a sistemelor de alimentare cu apa in aria de proiect – se propune 

reabilitarea a 10 surse de apa, 13 statii de tratare/clorinare, 46,8 km aductiune, 23 rezervoare, 14 

statii de pompare apa, 94,9 km retea de distributie, masurile de reabilitare propuse crescand 

siguranta in exploatare, cu impact inclusiv asupra calitatii apei si a continuitatii serviciului; 

o Reducerea pierderilor fizice de apa – nivelul pierderilor fizice va scadea de la 57,7% (9.866.398 

mc/an) cat era in anul de baza 2018, la 28,5% (3.440.854 mc/an) la finalul anului 2023, dupa 

implementarea proiectului. 

Pentru apa uzata: 

o Cresterea calitatii apelor de suprafata prin minimizarea efectelor asezarilor umane si construirea 

de statii de epurare eficiente; se propune reabilitarea unei statii de epurare si construirea a 3 statii 

noi de epurare pentru aglomerari sub 10.000 l.e si retehnologizarea a 2 statii de epurare pentru 

aglomerari peste 10.000 l.e., inclusiv prevederea a 8 unitati de preluare namoluri vidanjate si 

realizarea a 1,3 km conducta evacuare apa epurata noua si 0,2 km conducta apa epurata reabilitata; 

o Micsorarea riscului de imbolnavire a populatiei, prin extinderea retelei de canalizare si reducerea 

riscului poluarii apei subterane si de suprafata; se propune exinderea retelei de canalizare cu 

234,26 km si reabilitarea a 49,98 km de retea, reprezentand 18,78% din reteaua de canalizare 

existenta (266,092 km) pentru asigurarea continuitatii serviciului si cresterea sigurantei in 

exploatare; pentru transportul apelor uzate la statiile de epurare se prevad 79 statii de pompare si 

39,244 km conducte de refulare;  

o Asigurarea calitatii si a gradului de acces la serviciile de apa uzata conform principiului eficientei 

costului si a sigurantei maxime in functionare luand in considerare gradul de suportabilitate al 

populatiei, cu asigurarea gradului de conectare de 100% pentru aglomerarile cu peste 2.000 l.e. – 

gradul de racordare, in anul de baza 2018 era 68% (103.480 l.e.), iar in urma proiectului (finalul 

anului 2023)  gradul de racordare va creste la 100% (140.819 l.e) ceea ce inseamna 41.256 l.e. 

suplimentari (raportandu-ne la anul 2023) racordati la serviciul public de canalizare menajera; 

o Respectarea prevederilor Directivei Apei Uzate Urbane 91/271/EEC (modificata de Directiva 

98/15/CE) pentru deversari in apa emisarilor – gradul de conformare cu art. 4 si 5 din Directiva, 

in anul de baza 2018 era 59% (89.792 l.e.), iar in urma proiectului (finalul anului 2023)  gradul 

de conformare va creste la 100% (140.819 l.e) ceea ce inseamna 50.097 l.e. suplimentari 

(raportandu-ne la anul 2023); 

o Reducerea infiltratiilor in retelele de canalizare – nivelul infiltratiilor in retelele de canalizare va 

scadea de la 48,63% (4.404.810 mc/an) cat era in anul de baza 2018, la 29,34% (2.819.436 mc/an) 

la finalul anului 2023, dupa implementarea proiectului. 

 

Finanțarea obiectivelor de investiții seva asigura din: Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, alocații de la 

bugetul de stat, alocații de la bugetele locale și contribuția operatorului regional APAREGIO Gorj (fonduri proprii 

sau împrumuturi de la Instituții Financiare Internaționale sau bănci comerciale).  

 

Valoarea totală a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, pentru 

investițiile aferente Județului Gorj în sumă totală de 188.012.101  Euro, fără TVA.  

 

Estimarea costurilor de investitii este descrisa si prezentata in detaliu in capitolul respectiv din cadrul Studiului 

de Fezabilitate, Capitolul 9 si anexele acestuia. Costurile de investitii sunt estimate si redate separat pentru fiecare 

aglomerare dar avand in vedere scopul analizei Cost-Beneficiu s-a utilizat o valoare globala a investitiei pentru 

tot Proiectul.  

Structura costurilor de investitii eligibile este prezentata in urmatorul tabel. 
 



 

 

Costuri de investiție U.M TOTAL 

Planificare / design  EUR 1.846.160 

Achizitii teren EUR - 

Constructii EUR 137.244.946 

Echipamente  EUR 19.174.755 

Diverse si neprevazute EUR 15.826.567 

Ajustari de preturi (daca se aplica) EUR - 

Asistenta tehnica  EUR 8.416.389 

Publicitate  EUR 394.832 

Supervizare la implementarea constructiilor  EUR 5.108.451 

Sub-TOTAL EUR 188.012.101 

Alte taxe si impozite  EUR - 

TOTAL EUR 188.012.101 

 

Toate costurile cu investitiile de proiect, dupa cum a fost determinat in Studiul de Fezabilitate, sunt considerate 

eligibile pentru finantare. 

 

Față de cele prezentate, propun adoptarea proiectului de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a 

Studiului de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 

APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, în forma prezentată.  

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE 

COSMIN – MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate 

pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ 

ÎN JUDEȚUL GORJ  

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului 

de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ 

ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ. 

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre este asigurat de prevederile: 

- H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

La întocmirea proiectului de hotărâre au fost avute în vedere: 

- Adresa APAREGIO Gorj S.A. nr. 7259 din 17.11.2020, înregistrată la Consiliul  Județean  Gorj sub 

nr. 15453 din 20.11.2020; 

- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Dezvoltarea infrastructurii 

integrate de apă și apă uzată, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 

383/25.03.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Contractul de servicii nr. 7181/259/09.12.2016 privind Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației 

de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014 – 2020 încheiat între APAREGIO Gorj S.A. 

și asocierea Louis Berger S.A.S. – Louis Berger S.R.L. – Escalia Craus S.A.; 

- Contractul de Finanțare nr. 63/26.05.2017 pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014 – 2020”; 

- Hotărârea Adunării Generale a ADIA Gorj nr. 16/12.08.2020 privind avizul consultativ pentru 

aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată în județul Gorj”; 

- Avizul CTE al operatorului aplicant al proiectului - SC APAREGIO Gorj S.A. nr. 15 At DOC – SF 

Rev 5; 

- Adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 3754 din 16.10.2020, 

 

Se impune precizarea că proiectul de hotărâre se întemeiază pe avizul CTE favorabil al operatorului de 

specialitate emis asupra Studiului de fezabilitate, întocmit în vederea evaluării și accesării aplicației de 

finanțare a proiectului de către prestatorul de servicii de consultanță și proiectare - Asocierea dintre 

Louis Berger SAS-Escalia Craus SA-Louis Berger SRL. 

 

Față de aceste motive, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici si a Studiului de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ a fost întocmit cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 
                Director executiv,                                                                         Director executiv, 
                     Marcău Costel                                                                              Cimpoieru Cornel 



 ANEXA  LA HCJ NR………/…………….

Indicatori  principali  de investiție  din 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj, 

în perioada 2014 - 2020

 LOCALITATEA : Judetul  Gorj - Consiliul  Judetean  Gorj 

NR. CRT Indicatori tehnico economici Unitate masura Cantitate

1 Surse de adancime (noi) buc 4

2 Surse de adancime (reabilitate) buc. 2

4 Surse de suprafata (noi) buc 1

5 Surse de suprafata reabilitare/retehnologizare buc 9

6 Conducta de aductiune/transport (noi)  km 14,239

7 Conducta de aductiune (reabilitare)   km 46,823

8 Statie de clorinare (noua/retehnologizata) buc 14

9 Statie de tratare (noua) buc 3

10 Statie de tratare(reabilitare si extindere) buc 8

11 Statie de pompare (noua) buc 12

12 Statie de pompare( reabilitare ) buc 14

13 Rezervor de inmagazinare (nou ) buc 10

14 Rezervor de inmagazinare (reabilitare  ) buc 23

15 Retea de distributie ( extindere ) Km 78,746

16 Retea de distributie ( reconfigurare reabilitare )   Km 94,971

17 Linie de namol la statie de tratare apa     buc 5

18 Dispecerat Scada ( local ) buc 2

19 Dispecerat Scada ( regional ) buc 1

1 Retea de canalizare (noua) km 234,260

2 Retea de canalizare(reabilitare) km 49,980

3 Statie de pompare apa uzata(noi) buc 79

4 Conducte de refulare ( noi ) km 39,244

Sistem  de alimentare cu apa

Sistem de canalizare menajera



5 Statie de epurare ape uzate (noi) buc 3

6 Statie de epurare reabilitare si extindere buc 3

7 Unitate de preluare namoluri vidanjate buc 8

8 Platforma stocare namol buc 5

9 Unitate uscare namol buc. 1

10 Conducta evacuare apa epurata km 1,515

11 Sistem Scada (local) buc. 5

12 Sistem Scada (regional) buc 1

VALOAREA INVESTITIEI IN  Judetul Gorj Consiliul Judetean Gorj INCLUSIV TVA 188,012,101 Euro

(preturi la data semnarii Deciziei de Finantare CE/UE ) 

Durata investitiei: 2023

Surse de Finantare:

Fonduri Comunitare(Fonduri de Coeziune): 79.79% 150,221,668.30 Euro

Bugetul de Stat: 12.21% 22,975,078.70 Euro

Operatorul Regional: 6% 11,280,726 Euro

Bugetul local: 2.00% 3,534,628.00 Euro

            PREȘEDINTE,

      Cosmin-Mihai Popescu                                                                                         

                                                                                                                            

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                              

                                                                                               Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena
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