
ROMÂNIA                        Proiect 

JUDEȚUL GORJ                                            AVIZAT ,  

CONSILIUL JUDEȚEAN           SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,           

                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanțării ce revine UAT-Județul Gorj, pentru anul bugetar 2021, în vederea realizării 

Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată, în Județul Gorj, implementat de 

către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A. 

 

 

Consiliul  Județean  Gorj  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de 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; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 04.02.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extinderea și reabilitarea 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Gorj”, precum și pentru aprobarea cofinanțării 

pentru perioada 2008-2013; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 172/25.11.2020 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 196 din 18.12.2020 privind aprobarea Master Planului 

actualizat și a Listelor  de  investiții  prioritare  pentru infrastructura de  alimentare  cu  apă, colectare 

si  tratare  ape  uzate  în cadrul  PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 32 din  26.02.2021 privind stabilirea regimului juridic al unui 

bun imobil aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și a modalității de exercitare a dreptului 

de proprietate; 

- Adresa SC APAREGIO Gorj S.A. nr. 5699/2021, înregistrată la Consiliul  Județean  Gorj sub nr. 

12176/2021; 

- Nota de fundamentare întocmită de SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu; 

- Contractul de finanțare nr. 91952/28.02.2008, încheiat între Ministerul Mediului și Dezvoltării 

Durabile și SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu; 

- Contractul de finanțare nr. 20/2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, administrației 

Publice și Fondurilor Europene și SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu; 

- Contractul de finanțare nr. 443 din 23.12.2020, având ca dată planificată de finalizare trimestrul IV al 

anului 2023, privind finanțarea Proiectului Regional de Dezvoltare  a Infrastructurii de Apă și Apă 

Uzată în județul Gorj, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și SC APAREGIO Gorj SA Tg-

Jiu; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

219/16.01.2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 Se aprobă cofinanțarea ce revine UAT-Județul Gorj, pentru anul bugetar 2021, în sumă de 250.000 lei, 

în vederea realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată, în Județul Gorj, 

implementat de către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A. 

 

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1, ce urmează a fi acordată cu titlu de cofinanțare operatorului SC APAREGIO 

Gorj SA Tg-Jiu, va fi utilizate în cadrul proiectului exclusiv pentru reabilitarea și/sau extinderea structurală a 

imobilului din Tg-Jiu, fost sediu IDP, bun aflat în patrimoniul Județului Gorj și folosința gratuită a operatorului 

regional. 

 

Art. 3  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,                                                                                                               

                                                                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ____ 

Adoptată în ședința din _____________2021 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de _______consilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării ce revine UAT-Județul Gorj, pentru anul bugetar 2021, 

în vederea realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată, în Județul 

Gorj, implementat de către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 04.02.2008 s-a aprobat cofinanțarea proiectului aferent 

obiectivului de investiții „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul 

Gorj”, pentru perioada 2008-2013, de la bugetul propriu al Județului Gorj, în valoare de 1.003.100 Euro, 

proiect implementat în baza Contractului de finanțare nr. 91952/28.02.2008, încheiat între Ministerul Mediului 

și Dezvoltării Durabile și SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu, în valoare totală de 322.592.032 lei, din care 

cheltuieli eligibile 311.029.194 lei. 

 

Plățile efectuate de către UAT – Județul Gorj în perioada 2008-2013 au fost în sumă de 1.133.898,41 lei, fiind 

prevăzute în bugetele anuale proprii ale județului aprobate pentru această perioadă. 

 

În anii 2014-2015 nu au mai fost prevăzute sume pentru cofinanțarea proiectului întrucât SC APAREGIO Gorj 

SA Tg-Jiu nu a solicitat asigurarea cofinanțării de către UAT – Județul Gorj. 

 

În concret, suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 04.02.2008, 1.003.100 Euro, cu 

titlul de cofinanțare, a avut ca reper cursul de schimb valutar de 3,5547 lei/Euro, rezultând în lei suma de 

3.565.719,57 lei, din care se vor scade plățile efectuate în exercițiul financiar 2008-2013, în sumă de 

1.133.898,41 lei, rezultând un rest de cofinanțat de 2.431.821,16 lei.  

 

Prin Hotărârea nr. 172 din 25.11.2020, Consiliul Județean Gorj a aprobat indicatorii tehnico-economici si 

Studiul de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 

APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, valoarea totală a proiectului pentru investițiile aferente Județului 

Gorj fiind în sumă de 188.012.101  Euro, fără TVA. 

 

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

Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condiții de management eficient al resurselor din cadrul Programului 

Operațional Infrastructura Mare prin derularea unor investiții specifice in domeniul apei potabile si apei uzata 

pentru aria de proiect – Județul Gorj. 

 

Proiectul propus continua investițiile derulate prin programul POS Mediu, reprezentând 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, investițiile propuse se încadrează in obiectivele Master Planului 

pentru sectorul de apa si apa uzata din județul Gorj, cu actualizările ulterioare si vizează dezvoltarea serviciilor, 

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

abordat aglomerările umane de 10.000 locuitori echivalenți si mai mari). 

 

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

apa uzata din aria de proiect si constau din: 

• Reabilitarea si extinderea surselor de apa, a aducțiunilor si gospodăriilor de apa; 

• Reabilitarea si extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile; 

• Reabilitarea si extinderea rețelelor de colectare a apelor uzate; 

• Reabilitarea/construcția stațiilor de epurare a apelor uzate. 

 



Finanțarea obiectivelor de investiții 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) 

 

Întrucât proiectul derulat prin programul POS Mediu nu a fost finalizat în cadrul exercițiului financiar UE 

2008-2013, s-a obținut fazarea acestuia, acesta fiind inclus, în 2018, pe lista proiectelor de infrastructură mare 

POIM sub denumirea Proiect Regional de Dezvoltare  a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Gorj, 

fiind încheiat Contractul de finanțare nr. 443 din 23.12.2020, având ca dată planificată de finalizare trimestrul 

IV al anului 2023. 

 

Precizăm că proiectele fazate sunt acele proiecte care  nu au fost finalizate în cadrul financiar anterior și, 

ulterior, la solicitarea statului membru, Comisia Europeană acceptă o derogare astfel încât acestea pot continua 

în noul cadru financiar, respectiv, în cazul de față 2013-2020, cu planificare de finalizare în 2023. 

 

În urma fazării proiectului și semnării Contractului de finanțare nr. 443/23.12.2020, SC APAREGIO Gorj SA 

Tg-Jiu, operatorul care implementează Proiectul Regional de Dezvoltare  a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată 

în județul Gorj, cod SMIS 2014+144635, a solicitat, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

12176/10.08.2021, acordarea de sume cu titlu de cofinanțare pentru anii 2021-2023, până la concurența restului 

din sumei aprobate inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 04.02.2008, respectiv 

2.431.821,16 lei. 

 

Din acest rest de cofinanțare, s-a luat în considerare suma de 1.388.216 lei, reprezentând valoarea de 

achiziționare a imobilului fost sediu IDP Gorj, dat în folosință gratuită SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu prin 

hotărâre a Consiliului Județean Gorj astfel încât restul cofinanțării pentru 2021-2023 a devenit 1.043.605 lei, 

din care pentru anul 2021 a solicitat suma de 250.000 lei. 

 

Se impune precizarea că sumele pentru 2021-2023, 1.043.605 lei, ce urmează a fi acordate cu titlu de 

cofinanțare operatorului SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu, vor fi utilizate în cadrul proiectului exclusiv pentru 

reabilitarea și/sau extinderea structurală a imobilului din Tg-Jiu, fost sediu IDP, bun aflat în patrimoniul 

Județului Gorj și folosința gratuită a operatorului regional. 

 

Față de cele prezentate, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanțării ce revine 

UAT-Județul Gorj, pentru anul bugetar 2021, în vederea realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată, în Județul Gorj, implementat de către operatorul regional S.C. 

APAREGIO S.A., în forma prezentată.  
 

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE 

COSMIN – MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării ce revine UAT-Județul Gorj, pentru anul bugetar 2021, 

în vederea realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată, în Județul 

Gorj, implementat de către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A. 

 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj aprobarea cofinanțării ce revine 

UAT-Județul Gorj, pentru anul bugetar 2021, în vederea realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată, în Județul Gorj, implementat de către operatorul regional S.C. 

APAREGIO S.A. 

 

Temeiul legal avut în vedere la întocmirea proiectului de hotărâre îl constituie: 

 

- 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. 

 

Având în vedere:  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 04.02.2008 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extinderea și 

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Gorj”, precum și pentru 

aprobarea cofinanțării pentru perioada 2008-2013; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 172/25.11.2020 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 196 din 18.12.2020 privind aprobarea Master Planului 

actualizat și a Listelor  de  investiții  prioritare  pentru infrastructura de  alimentare  cu  apă, 

colectare si  tratare  ape  uzate  în cadrul  PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 32 din  26.02.2021 privind stabilirea regimului juridic 

al unui bun imobil aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și a modalității de exercitare 

a dreptului de proprietate; 

- Adresa SC APAREGIO Gorj S.A. nr. 5699/2021, înregistrată la Consiliul  Județean  Gorj sub 

nr. 12176/2021; 

- Contractul de finanțare nr. 91952/28.02.2008, încheiat între Ministerul Mediului și Dezvoltării 

Durabile și SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu; 

-   Contractul de finanțare nr. 20/2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, administrației 

Publice și Fondurilor Europene și SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu; 

- Contractul de finanțare nr. 443 din 23.12.2020, având ca dată planificată de finalizare trimestrul 

IV al anului 2023, privind finanțarea Proiectului Regional de Dezvoltare  a Infrastructurii de 

Apă și Apă Uzată în județul Gorj, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și SC 

APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

219/16.01.2008, cu modificările și completările ulterioare, 



 

considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării ce revine UAT-Județul Gorj, 

pentru anul bugetar 2021, în vederea realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 

de Apă și Apă Uzată, în Județul Gorj, implementat de către operatorul regional S.C. APAREGIO 

S.A. a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 


