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HOTĂRÂREA NR. 146 

din 29 octombrie 2015 
 

privind aprobarea încheierii de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș a  Actului 
adițional nr.3 la Contractul de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare în data de 18.04.2012  
  

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând Expunerea de motive nr.20.289/ 22.10.2015 a Direcţiei Dezvoltare Regională 
Implementare Proiecte, precum și avizul Comisiilor de specialitate și adresa S.C. Compania 
Aquaserv S.A. nr.214888/VIII/C/29.09.2015, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş, nr.44 din 7 aprilie 2005, 
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la formarea S.C. Compania 
Aquaserv S.A. şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş, nr.103, din 27 august 2009 privind 
stabilirea întinderii mandatului reprezentantului judeţului Mureş în Adunarea Generală a 
Acţionarilor S.C. Compania Aquaserv S.A., 

Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua 
Invest Mureş", 

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu 
Mureş, art.15, alin (4), lit. “l”, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.“d” şi ale art.97, alin.1 din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăște: 
 

Art. 1.  Se aprobă încheierea de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș a  Actului 
adițional nr.3 la Contractul de Credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare în data de 18 aprilie 2012, în condițiile cuprinse în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează domnul Călin Suciu, reprezentantul judeţului Mureş în Adunarea 
Generală a Acţionarilor S.C. Compania Aquaserv S.A., să voteze în şedinţă aprobarea actului 
juridic menţionat la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Președintelui Consiliului Județean Mureș, domnul 
Ciprian Dobre, reprezentantul judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş, S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş şi 
reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Aquaserv 
S.A., domnul Călin Suciu. 

 

PREŞEDINTE                                                                                 Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                          SECRETAR 

                                                                                                                                                                Paul Cosma 

 

 

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/6 
 

 

Nr. 20.289/22.10.2015 

Dosar I.B.2 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea încheierii de către S.C. Compania Aquaserv S.A Tîrgu Mureș a Actului 

adițional nr.3 la Contractului de credit semnat cu Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012  

 

 

 

În scopul cofinanțării proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată din județul Mureș”, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa 

prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, Compania 

Aquaserv S.A. a încheiat în data de 18 aprilie 2012 cu Banca Europeană pentru 

Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) un Contract de Credit în valoare de 15.862.274,29 

Euro. Acesta a fost aprobat de către Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea 

nr.58/26.04.2012 și modificat prin Hotărârile nr.12/30.01.2014 și nr.185/11.12.2014. 

În urma semnării contractelor de lucrări și de servicii la valorile rezultate din 

procedurile de achiziții publice, în cadrul proiectului sus amintit au rezultat economii 

față bugetul inițial al proiectului. Pentru utilizarea acestor economii, la data de 6 iulie 

2015 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 0282 între Ministerul Fondurilor 

Europene și SC Compania Aquaserv SA, pentru implementarea proiectului: “Investiții 

pentru exploatarea și întreținerea sistemelor de apă și canalizare la nivelul ariei de 

operare a Operatorului Regional SC COMPANIA AQUASERV SA “, în valoare totală de 

33.686.395 lei (7.581.050 Euro) fără TVA, conform Anexei la prezenta.  

Investițiile prin proiectul de economii includ: 

 

Echipamente/utilaje ce urmează să fie achiziționate Nr. buc 

Stand automat de verificat contoare de apă DN15-40mm 1 

Contoare apă rece 38.662 

Autolaborator detectare pierderi 1 

Autospecială combinată de mică capacitate 3 

Autovidanjeză de mare capacitate 1 

Stație recepție deșeuri vidanjate/nămoluri 7 

Autolaborator videoinspecție 2 

Incărcător frontal 7 

Prelevator automat de probe 7 
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Conform structurii de finanțare POS Mediu, Operatorul Regional trebuie să cofinanțeze 

acest proiect cu o valoare de 2.416.526 lei (543.834 Euro) fără TVA, reprezentând 7,17 % 

din total. 

SC Compania Aquaserv SA intenționează să utilizeze pentru această cofinanțare 

Împrumutul de la BERD în baza Contractului de Credit semnat în 18 aprilie 2012 – 

Operațiunea nr. 41175. În acest scop și în legătura cu investiția inițială este necesară 

amendarea Contractului de Credit după cum urmează: 

a. Extinderea „Perioadei de Angajament” – până la data la care sunt disponibile 

fondurile, respectiv 31 decembrie 2016. 

b. Acceptarea de către BERD a utilizării integrale a sumelor din Tranșa Unu pentru a 

finanța până la 30% din valoarea (exclusiv TVA) a fiecărui contract de achiziție specificat 

în Anexa 3  - Planul de achiziții pentru Tranșa Unu.  

c. Acceptarea la finanțare de către BERD a contractelor aferente economiilor și 

cuprinderea acestora în Planul de achiziții atașat Contractului de Credit. 

Modificările propuse sunt în concordanță cu prevederile Instrucțiunilor AM POS Mediu.    

Pentru maximizarea utilizării fondurilor europene în cadrul proiectului, s-a decis la nivel 

național utilizarea exclusivă a Fondurilor de Coeziune și a finanțării de la Bugetul de Stat, 

până la termenul limită de eligibilitate a cheltuielilor (31 decembrie 2015), urmând ca 

partea de cofinanțare de la Operator să fie cheltuită în anul 2016, până la finalizarea 

lucrărilor. Se ajunge astfel la situația în care contractele care se finalizează până la 31 

decembrie 2015 să fie finanțate în procent de 100% din Fondul de Coeziune și Buget de 

Stat, iar cota de cofinanțare a Operatorului să fie utilizată integral doar pentru 

contractele a căror termen de execuție se continuă în anul 2016. Anexăm prezentei 

adresa S.C. Compania Aquaserv S.A. nr.216279/21.10.2015. 

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.103/27.08.2009, domnul 

Suciu Călin - reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a S.C. COMPANIA 

AQUASERV S.A., va vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor aprobarea încheierii 

Actului adițional nr.3 la Contractul de Credit, în baza mandatului acordat de Consiliul 

Județean Mureș.  

Anexăm prezentei Hotărârea Consiliului de administrație al SC Compania Aquaserv SA 

nr.60/23.09.2015. 

Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea încheierii de către Compania Aquaserv S.A Tîrgu Mureș a Actului 

adițional nr.3 la Contractului de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare în data de 18.04.2012. 

p.Președinte,                                                                                    Director Executiv, 

OVIDIU DANCU                                                                                      VALER BĂȚAGA 

Vicepreședinte 

 

 
Întocmit: Gyarmati Iuliana 
Verificat: Șef serviciu, Călin Suciu 
Anexe: ____ file 
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Anexa la Expunerea de motive nr. …………….. / …….. 10.2015 
 

 

 Valoarea 

totală  a 

proiectului 

fără TVA 

Valoarea 

eligibilă a 

Proiectului, 

conform POS 

Mediu 

 

din care: Valoarea 

proiectului, 

alta decât 

cea eligibilă 

conform 

POS Mediu, 

fără TVA 

TVA, din care:   

Valoarea TVA 

aferentă valorii 

eligibile a 

proiectului 

conform POS 

Mediu 

Valoare TVA 

aferentă altei 

valori decât cea 

eligibilă 

conform POS  

 
Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din  FC 

şi buget de stat 

Contribuţia 

beneficiarului din 

bugetul local   

1 = 2 + 7 2 = 3 +5 3 4=3/2 5 6=5/2 7 8 9   

Lei 33,686,395 31,269,869 30,957,171 99% 312,698 1% 2,416,526 7,504,769 579,967   

Euro* 7,581,050 7,037,216 6,966,844 99%  70,372  1% 543,834 1,688,932 130,520 
 

 
 

*cursul Inforeuro valabil în luna iunie 2015 de 1 Euro = 4.4435 lei 
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