
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 38  

din 27 februarie 2014 

 

privind actualizarea indicatorilor fizici pentru investiţia  

„Aducţiune Voiniceni - Sărmaşu - Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii 

de pompare şi rezervoare apă”, componentă a proiectului "Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş" 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.2.956/20.02.2014 a Direcţiei Dezvoltare Regională 

Implementare Proiecte, privind modificarea unor indicatori fizici pentru investiţia 

„Aducţiune Voiniceni - Sărmaşu - Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare 

şi rezervoare apă”, componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Mureş,"  precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.155/25.11.2010 

modificată prin Hotărârea nr.152/26.09.2013,  

Văzând adresa nr.202092/II/A/4/10.02.2014 emisă de S.C. Compania Aquaserv S.A., 

înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu numărul 2327/10.02.2014 precum şi Procesele 

verbale de avizare a Comisiei Tehnico – Economice a SC Compania Aquaserv SA 

nr.17/03.09.2013 şi nr.20/25.09.2013,  

Având în vedere prevederile Contractului de Finanţare nr.121172/08.04.2011, COD CCI – 

2009 RO 161 PR 019, aferent proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 

şi apă uzată în judeţul Mureş”,  

În temeiul  prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi 

ale prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor fizici aferenţi investiţiei „Aducţiune 

Voiniceni - Sărmaşu - Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare şi 

rezervoare apă”, componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Mureş", conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp


 

 

2) Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.155 din 25 noiembrie 2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 

Invest Mureş şi Societăţii Comerciale Compania Aquaserv S.A., care răspund de aducerea 

ei la îndeplinire.   

 

PREȘEDINTE                    Contrasemnează 

Ciprian Dobre                     SECRETAR 

           Paul Cosma 
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Nr.2.956/20.02.2014 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind actualizarea indicatorilor fizici pentru investiţia „Aducţiune Voiniceni 

- Sărmaşu - Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare şi 

rezervoare apă”, componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş" 

 

 

În data de 25 noiembrie 2010, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea 

nr.155  Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, co-finanţarea şi planul 

de evoluţie a tarifelor aferente proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Mureş''. 

În cadrul acestui proiect, asupra infrastructurii publice judeţene, corespunzător 

competenţelor Consiliului Judeţean Mureş în domeniul serviciilor de alimentare cu 

apă, se realizează investiţiile aflate în următoarele stadii de execuţie: 

 

1.  Aducţiune Valea Nirajului  

- MS-MN-YB-03 Miercurea Nirajului - Captare si staţie de tratare a apei. 

Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP în data de 25.11.2013; 

deschiderea ofertelor a avut loc în data de 15.01.2014, în prezent fiind  în curs 

evaluarea ofertelor. 

-  MS-VN-RB-06 Valea Nirajului – Construire conductă de aducţiune. Contractul de 

execuţie a lucrărilor a fost semnat în data de 04.06.2013 cu SC Hidroconstrucţia SA 

Bucureşti; 

 

2. Aducţiune Band – Pănet - Construcţie conductă de aducţiune, staţii de pompare 

apă potabilă, rezervor apă potabilă. Documentaţia de atribuire a fost publicată în 

SEAP în data de 25.02.2013. Raportul procedurii a fost contestat de 3 ori. 

În urma soluţionării Contestaţiei în anulare promovate de către Ofertantul câştigător 

Curtea de Apel Tîrgu Mureş a admis contestaţia în anulare, a rejudecat fondul cauzei 

şi a dispus în data de 17.02.2014 reevaluarea ofertelor încă implicate în procedura 

de atribuire.   

 

3. Aducţiune Voiniceni - Sărmaşu - Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de 

pompare si rezervoare apă.  Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP în 

data de 10.10.2013; deschiderea ofertelor a avut loc în data de 02.12.2013, în 

prezent fiind  în curs evaluarea ofertelor. 

 

Proiectul tehnic aferent investiţiei Aducţiune Voiniceni – Sărmaşu, a fost întocmit 

în baza Studiului de fezabilitate (SF) aprobat în anul 2010. 
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În etapa de proiectare au rezultat o serie de diferenţe în ce privesc indicatorii fizici 

ai investiţiei. Acestea se datorează în principal faptului că Studiul de fezabilitate a 

fost întocmit pe baza Planurilor de Urbanism Generale a localităţilor, iar Proiectul 

tehnic a fost elaborat în baza măsurătorilor topografice.  

 

Modificările survenite sunt următoarele: 

 

1. lungimea totală a aducţiunii creşte de la 41.601 ml existenţi în SF, la 47.235 ml, 

incluzând următoarele: 

a. numărul căminelor care se vor executa pe traseul aducţiunii se modifică 

de la 51 buc. existente în SF, la 107 buc.; 

b. numărul punctelor de alimentare prin Aducţiune (rezervoare, etc.) se 

modifică de la 1 existent în SF, la 33; 

c. numărul subtraversărilor (drumuri naţionale, cursuri de apă, etc.) se 

modifică de la 21 existent în SF, la 24; 

d. numărul punctelor de măsurare a unor parametrii specifici care se vor 

executa pe traseul Aducţiunii se modifică de la 6 existent în SF, la 12. 

 

2. În urma prelevării probelor de apă din zona alimentată din actuala aducţiune, s-a 

ajuns la concluzia că este necesară amplasarea în zona staţiei şi a rezervorului de 

la Pogăceaua, a unei noi staţii de clorinare apă, faţă de singura staţie de 

clorinare apă care era prevăzută în SF. 

 

Proiectul tehnic şi Documentaţia de atribuire au fost avizate de Comisia tehnico-

economică a S.C. Compania Aquaserv S.A. conform Procesului verbal de avizare 

nr.17/03.09.2013 şi Procesului verbal de avizare nr.20/25.09.2013. 

  

Modificările de mai sus nu afectează valoarea iniţială  a investiţiei.   

 

Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de Hotărâre privind  

actualizarea indicatorilor fizici pentru investiţia „Aducţiune Voiniceni - Sărmaşu - 

Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare şi rezervoare apă”, 

componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Mureş". 

 

              PREŞEDINTE,        DIRECTOR, 

             Ciprian Dobre                      Valer Băţaga 

 

 

 

 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin  
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