
 

 

HOTĂRÂREA NR. 118 

din 7 august 2014 

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Mureş la Proiectul „Asistenţă tehnică pentru 

pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş în 

perioada 2014-2020” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive numărul 13.522/6.08.2014, a Direcţiei de Dezvoltare 

Regională, Implementare Proiecte privind aprobarea contribuţiei Judeţului Mureş la 

Proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei 

de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

din judeţul Mureş în perioada 2014-2020”, adresa SC Compania Aquaserv SA 

nr.212264/A/II/4/05.08.2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.8, alin.(1), art.9, alin.(1), lit. c şi d, art.44, alin.(1) din 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, prevederile art.19, 

alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  

Cu respectarea procedurii reglementate de dipsoziţiile art.55 din Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.87/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1), lit.b, alin.(3), lit.d, alin.(5), pct.13 şi art. 97, 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Mureş la Proiectul „Asistenţă tehnică pentru 

pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş în perioada 

2014-2020”, în valoare maximă de 22.512.827 lei inclusiv TVA, cu suma maximă de 

181.555 lei, echivalentul a 41.309 euro, acoperind integral contribuţia locală în procent 

de 1%. 

(2) Suma aferentă cofinanţării locale corespunde primei etape a proiectului 

menţionat la alin.(1). 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică 

şi Direcţia de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş. 

 

PREŞEDINTE         Contrasemnează 

                              Ciprian Dobre                                                     SECRETAR 

                                                          Paul Cosma                                                   

                                                               

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/hot122_2009.htm#exp
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Nr. 13.522/6.08.2014 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Mureş la Proiectul „Asistenţă tehnică pentru 

pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş în 

perioada 2014-2020” 

 

 

În vederea pregătirii Aplicaţiei de finanţare pentru sectorul apă/apă uzată, aferentă 

perioadei 2014-2020, este necesară achiziţionarea serviciilor de „Asistenţă Tehnică 

pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a Documentaţiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 

Mureş, în perioada 2014-2020”. 

Asistenţa Tehnică presupune realizarea următoarelor documentaţii şi activităţi: 

 

1. Realizarea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport (studiu de fezabilitate, 

analiza economico-financiară, analiza instituţională, evaluarea impactului asupra 

mediului, studiu privind descărcările de ape uzate industriale, strategie de 

achiziţii, studii geotehnice, topografice, de inundabilitate, hidrogeologice, 

calitate apă, calitate apă uzată, expertize, etc.);  

2. Realizarea documentaţiilor de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de 

atribuire a contractelor; 

3. Desfăşurarea seminariilor / workshopurilor;  

4. Asistenţă din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, pentru 

componentele proiectate.  

 

Activităţile şi plăţile aferente etapizate, sunt prezentate după cum urmează: 

 

- Etapa I: activităţi şi plăţi efectuate în perioada de eligibilitate a programului POS 

Mediu 2007-2013, respectiv decembrie 2015 (elaborare studii preliminare pentru 

Studiu de fezabilitate, Studiu de fezabilitate, Aplicaţie de finanţare, Documentaţii 

de atribuire pentru contracte FIDIC Galben şi servicii de management proiect şi 

supervizare) – Valoare: 18.155.506 lei; 

- Etapa II: activităţi şi plăţi efectuate în perioada de eligibilitate a programului POS 

Mediu 2014-2020, respectiv decembrie 2020 (elaborare Proiecte tehnice şi 

Documentaţii de atribuire pentru contractele FIDIC Roşu, licitaţii FIDIC Galben, 

FIDUIC Roşu şi servicii de supervizare, asistenţă tehnică în calitate de proiectant 

în timpul execuţiei) – Valoare: 12.103.662 lei.  
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Conform prevederilor Ghidului solicitantului pentru POS Mediu 2007-2013, Axa 

prioritară 1A, precum şi a Notei de clarificare nr.125362/CG/18.06.2014 emisă de 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (ataşată), pentru aprobarea proiectului 

de Asistenţă tehnică, este necesar ca autorităţile publice locale să dovedească 

asigurarea cofinanţării pentru minim 1% din valoarea asistenţei tehnice aferente 

primei etape a proiectului, etapă care este finanţată din perioada de programare 

2007-2013, prin POS Mediu.  

Sursele de finanţare aferente activităţilor/livrabilelor din Etapa I, sunt defalcate după 

cum urmează:  

Sursa de finanţare % 
Lei 

Fără TVA 
Euro* 

Contribuţie UE – Fondul European de 

Dezvoltare Regională 

81,48 14.793.106 3.365.818 

Contribuţie publică naţională – Buget de Stat 17,52 3.180.845 723.725 

Contribuţie locală 1 181.555 41.309 

Total Etapa I  18.155.506 4.130.852 

* curs BNR iunie 2014 , 1 Euro = 4,3951 Lei 

Potrivit prevederilor art.91, alin.(3), lit.d din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean  

„d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de 

mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, 

aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale 

comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, 

pentru realizarea acestora;” 

Având în vedere că Aplicaţia de finanţare aferentă perioadei 2014-2020 face parte din 

categoria proiectelor strategice de nivel judeţean precum şi timpul foarte scurt avut 

la dispoziţie pentru achiziţionarea serviciilor de Asistenţă tehnică sus menţionate, 

propunem asigurarea contribuţiei locale din bugetul Consiliului Judeţean Mureş.  

Conform celor sus expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contribuţiei Judeţului Mureş la Proiectul „Asistenţă tehnică pentru 

pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş în 

perioada 2014-2020”. 

 

PREŞEDINTE                                                                DIRECTOR                 DIRECTOR 

Ciprian Dobre                                                         Valer Băţaga                Bartha Iosif  

 

 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 

Întocmit: Friss Csaba 
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