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HOTĂRÂREA NR. 154  

din 26 octombrie 2017 

privind aprobarea cofinanţării proiectului “Fazarea proiectului Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş  

Cod SMIS 2014 + 106373” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.21.333/9.10.2017 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Văzând solicitarea S.C. Compania Aquaserv S.A. nr.216864/II/A/4/04.10.2017, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr.20936/04.10.2017, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), litera d), alin.(5), litera a), pct.13 şi art. 97, 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă cofinanţarea proiectului “Fazarea proiectului Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, Cod SMIS 2014 + 

106373” de către judeţul Mureş, în valoare de 707.073,40 lei. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi S.C. Compania 

Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş. 

Art.3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspund Direcţia 

Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte şi Direcţia Economică.  

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 

    Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea cofinanțării proiectului “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 106373” 

 

Prin Hotărârea nr.155/25.11.2010, Consiliul Județean Mureș a aprobat Studiul de 

fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, cofinanțarea și planul de evoluție a tarifelor 

aferente proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Mureș''.  

Valoarea cofinanțării aprobate a fost de 1.691.213,44 lei, echivalentul a 401.475 euro (1 

euro = 4,2125 lei). Ulterior, valoarea cofinanțării a fost majorată prin Hotărârile 

nr.139/29.11.2012 și nr.152/26.09.2013 la valoarea de 1.697.174,13 lei, respectiv  

1.729.214,40 lei, echivalentul a 402.890 euro și respectiv 410.496 euro. Majorarea a vizat 

investiția „Miercurea Nirajului – Captare și stație de tratare a apei”.  

Valoare achitată de Consiliului Județean Mureș Operatorului Regional S.C. Compania 

Aquaserv S.A., reprezentând cofinanțarea sus amintită, este până la data prezentei de 

1.022.141 lei, diferența rămasă fiind de 707.073,40 lei.  

Având în vedere faptul că, finanțarea Proiectului s-a realizat din Programul Operațional 

Sectorial Mediu 2007-2013, iar data limită de decontare a acestor investiții a fost 30 iunie 

2016 (Faza 1), investițiile care nu au fost finalizate până la acea dată sunt continuate și 

preluate de Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 (Faza 2). 

Pentru finalizarea acestor investiții, a fost încheiat în acest sens un Contract de Finanțare 

distinct având numărul 31/17.03.2017, sub denumirea de “Fazarea proiectului Extinderea 

și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 

106373”.  

Situația contractelor de lucrări la data de 30.09.2017 este atașată prezentei.   

Conform prevederilor punctului (8) al Secțiunii I. Condiții Specifice aplicabile sectorului de 

apă/apă uzată, Articolul 1 – Drepturi și obligații suplimentare ale părților, din Anexa 1 - 

Condiții Specifice ale Contractul de Finanțare nr.31/17.03.2017: 

„(8)În înțelesul art. 3, alin. 1 din Condițiile Generale, valoarea cofinanțării eligibile a 

beneficiarului  reprezintă cofinanțarea autorităților publice locale. În acest sens, în 

termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul se obligă  

să întreprindă demersurile necesare obținerii hotărârilor autorităților deliberative 

revizuite privind asigurarea cofinanțării proiectului în cadrul POIM.„ 

   Nr.21.333/9.10.2017 

   Dosar IB/2 
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Având în vedere solicitarea Companiei S.C. Compania Aquaserv S.A. 

nr.216864/II/A/4/04.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.20936/04.10.2017, privind reaprobarea cofinanțării proiectului proiectului ”Extinderea 

și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”, continuat prin 

proiectul “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 

în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 106373”, respectiv luând în considerarea cele prezentate 

mai sus, supunem spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea cofinanțării 

proiectului “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 106373”, cu suma de 707.073,40 lei. 

 

 

 

Președinte 

Péter Ferenc 

Director 

Băţaga Valer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Gyarmati Iuliana 

Verificat: Șef serviciu Suciu Călin 

2 ex. 

Anexe 3 file
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Situația contractelor de lucrări la data de 30.09.2017 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Contract 
Stadiu 
fizic 
 % 

Stadiu 
valoric 

 % 

Lucrări  
recepționate/ 
nerecepționate 

Termen contractual actual 
Termen estimat 
pentru punere în 

funcțiune 

1 MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureș – Reabilitarea stației 
de epurare  – linia nămolului  

100 100 Da irelevant Pus in funcțiune. 

2 MS-RG-YB-02 Reghin - Reabilitare si extindere 
faza terțiară pentru stație de epurare 

100 100 Da irelevant Pus in funcțiune. 

3 MS-MN-YB-03 Miercurea Niraj - Captare si 
stație de tratare a apei  

88,02 95,5 Nu 06.08.2016, exista o 
revendicare a Antreprenorului 
pentru extinderea Duratei de 
execuție. Act adițional in curs 
de perfectare. 

Trimestrul IV 2017 

4 MS-SG&CS-YB-04 Sighișoara si Cristuru Secuiesc 
- Reabilitarea stațiilor de tratare a apei  

100 96,50 Da irelevant Pus in funcțiune. 

5 MS-TA-YB-05 Tîrnăveni - Reabilitarea stației de 
tratare a apei  

100 100 Da irelevant Pus in funcțiune. 

6 MS-L&I-YB-06 Luduș si Iernut - Reabilitarea 
stațiilor de tratare a apei 

100 100 Da irelevant Pus in funcțiune. 

7 MS-TA-YB-07 Tîrnăveni - Reabilitarea stației de 
epurare  

99,91 97,01 Nu 14.04.2017 In procedura de 
recepție la terminare 

8 MS-L&I-YB-08 Luduș - Construirea unei noi 
stații de epurare si Iernut - reabilitarea stației 
de epurare  

100 100 Da irelevant Pus in funcțiune. 

9 MS-VS-RB-01 Aducțiune Voiniceni-Sărmașu - 
Reabilitarea conductei de aducțiune, stații 
de pompare si rezervoare apa  

86,53 75,4 Nu 16.07.2017 
exista o revendicare a 
Antreprenorului pentru 
extinderea Duratei de execuție. 
In analiza. 

2018 
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Nr. 
crt. 

Denumire Contract 
Stadiu 
fizic 
 % 

Stadiu 
valoric 

 % 

Lucrări  
recepționate/ 
nerecepționate 

Termen contractual actual 
Termen estimat 
pentru punere în 

funcțiune 

10 MS-TM-RB-02 Tirgu Mureș - 
Reabilitarea/extinderea sistemului de 
alimentare cu apa potabila si a sistemului de 
canalizare, stații de pompare apa potabila, 
stații de pompare ape uzate si conducte de 
refulare, sistem SCADA  

60,23 44,48 Nu 28.07.2017 
exista o revendicare a 
Antreprenorului pentru extinderea 
Duratei de execuție. In analiza 

2018 

11 MS-SG&CS-RB-03 Sighișoara/Cristuru Secuiesc - 
Reabilitare conducte de aducțiune, extindere 
rețele de apa potabila si canalizare, stații de 
pompare apa potabila, stații de pompare apa 
uzata si conducte de refulare  

29,89 29,83 Partea realizata 
pana la reziliere 

este 
recepționată. 

Nu 

Nestabilit( după semnarea noului 
contract de lucrări. Licitația in 
perioada de notificări, 
contestații) 

2019 

12 MS-B&P-RB-04 Aducțiune Band - Pănet - 
Construcție conducta de aducțiune, stații de 
pompare apa potabila, rezervor apa potabila 
Pănet 

100 100 Da irelevant aprilie 2017 

13 MS-RG-RB-05 Reghin - Extinderea rețelei de 
canalizare, stații de pompare ape uzate si 
conducte de refulare  

100 100 Da irelevant Pus in funcțiune. 

14 MS-VN-RB-06 Valea Nirajului - Conducta de 
aducțiune  
 

100 100 Da irelevant Lucrare in 
conservare pana la 
finalizarea si 
punerea in funcțiune 
a  stației de tratare 
de la Miercurea 
Nirajului si crearea 
condițiilor de 
furnizare a apei 
potabile in UAT 
beneficiare. 
Recepție finala 
efectuata. 
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Nr. 
crt. 

Denumire Contract 
Stadiu 
fizic 
 % 

Stadiu 
valoric 

 % 

Lucrări  
recepționate/ 
nerecepționate 

Termen contractual actual 
Termen estimat 
pentru punere în 

funcțiune 

15 MS-TA-RB-07 Tîrnăveni - Extinderea rețelei de 
canalizare, stații de pompare apa uzata si 
conducte de refulare  

100 100 Nu 06.07.2016 
Procedura de recepție amânata 
pentru nefinalizare lucrări 

Trimestru IV 2017 

16 MS-L&I-RB-08 Luduș/Iernut - 
Reabilitare/extindere sisteme de alimentare 
cu apa potabila si sisteme de canalizare, stații 
de pompare apa potabila, stații de pompare 
ape uzate si conducte de refulare  

100 100 Da irelevant Pus in funcțiune. 
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