ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE
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
Consiliul Județean Gorj
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența
patrimoniului și protecția mediului, 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 comună SC APAREGIO Gorj S.A. și ADIA Gorj nr. 7982/401/15.12.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 17009 din 15.12.2020;
- 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;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
219/16.01.2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 50/31.03.2016 privind aprobarea Master Plan-ului actualizat
și a Listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare si tratare
ape uzate Județul Gorj (2012-2042);
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 172/25.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici si a Studiului de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ;
- 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 Master Planul actualizat și Listele de Investiții prioritare pentru infrastructura alimentare
cu apă, colectare și tratare ape uzate în cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, în forma întocmită și comunicată de
S.C. APAREGIO S.A. și ADIA Gorj, preluată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Întreaga responsabilitate pentru autenticitatea și conformitatea datelor cuprinse în documentele
prevăzute în alin. (1) revine S.C. APAREGIO S.A. și ADIA Gorj, la solicitarea cărora s-a elaborat prezenta
hotărâre.
Art. 2 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de
Intercomunitară „ADIA” Gorj și de către APAREGIO S.A.

către Asociația de Dezvoltare

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,
Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena
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