ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

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. 172
Adoptată în ședința din 25.11.2020
Cu un număr de 32 voturi
Din totalul numărului de consilieri județeni

ANEXA LA HCJ NR. 172/25.11.2020
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
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4

Indicatori tehnico economici
Unitate masura
Sistem de alimentare cu apa
Surse de adancime (noi)
buc
Surse de adancime (reabilitate)
buc.
Surse de suprafata (noi)
buc
Surse de suprafata reabilitare/retehnologizare
buc
Conducta de aductiune/transport (noi)
km
Conducta de aductiune (reabilitare)
km
Statie de clorinare (noua/retehnologizata)
buc
Statie de tratare (noua)
buc
Statie de tratare(reabilitare si extindere)
buc
Statie de pompare (noua)
buc
Statie de pompare( reabilitare )
buc
Rezervor de inmagazinare (nou )
buc
Rezervor de inmagazinare (reabilitare )
buc
Retea de distributie ( extindere )
Km
Retea de distributie ( reconfigurare reabilitare )
Km
Linie de namol la statie de tratare apa
buc
Dispecerat Scada ( local )
buc
Dispecerat Scada ( regional )
buc
Sistem de canalizare menajera
Retea de canalizare (noua)
km
Retea de canalizare(reabilitare)
km
Statie de pompare apa uzata(noi)
buc
Conducte de refulare ( noi )
km

Cantitate
4
2
1
9
14.239
46.823
14
3
8
12
14
10
23
78.746
94.971
5
2
1
234.260
49.980
79
39.244

5 Statie de epurare ape uzate (noi)
buc
6 Statie de epurare reabilitare si extindere
buc
7 Unitate de preluare namoluri vidanjate
buc
8 Platforma stocare namol
buc
9 Unitate uscare namol
buc.
10 Conducta evacuare apa epurata
km
11 Sistem Scada (local)
buc.
12 Sistem Scada (regional)
buc
VALOAREA INVESTITIEI IN Judetul Gorj Consiliul Judetean Gorj INCLUSIV TVA
(preturi la data semnarii Deciziei de Finantare CE/UE )
Durata investitiei: 2023
Surse de Finantare:
Fonduri Comunitare(Fonduri de Coeziune):
Bugetul de Stat:
Operatorul Regional:
Bugetul local:

3
3
8
5
1
1.515
5
1
188.012.101 Euro

79,79% 150.221.668,30 Euro
12,21% 22.975.078,70 Euro
6%
11.280.726 Euro
2,00%
3.534.628,00 Euro

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena

