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HOTĂRÂREA NR. ____  

din 29 martie 2012 

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către  
S.C. Compania Aquaserv S.A., în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea  

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” 

 
 
 Consiliul Judeţean Mureş,  

 Văzând Expunerea de motive nr.5.000/21.03.2012 a Direcţiei Dezvoltare Regională 
Implementare Proiecte,  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş, nr. 44, din 7 aprilie 2005, 
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la formarea societăţii comerciale "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., 

 În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii comerciale COMPANIA AQUASERV 
S.A. Tîrgu Mureş, art. 15, alin (4), lit. “l”, 
 Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest 

Mureş",  
 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, 

hotărăşte: 

Art. 1.  Se aprobă contractarea de către S.C. Compania Aquaserv S.A. a unui împrumut  în 
valoare de 15.862.274,29 Euro, în condiţiile Contractului de credit între S.C. Compania Aquaserv S.A. şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cuprins în anexa 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art. 2.  Se aprobă constituirea de către S.C. Compania Aquaserv S.A. a unui fond de rezervă al 

serviciului datoriei, în condiţiile Contractului privind contul de rezervă al serviciului datoriei între S.C. 

Compania Aquaserv S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cuprins în anexa 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se mandatează domnul Suciu Călin, reprezentantul judeţului Mureş în Adunarea 

Generală a Acţionarilor societăţii comerciale Compania Aquaserv S.A., să voteze în şedinţa extraordinară 
convocată pentru 2 aprilie 2012 în vederea aprobării actelor juridice menţionate la art.1 şi 2. 

Art. 4. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke, reprezentantul judeţului Mureş în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş, pentru a vota în 
cadrul Adunării în vederea aprobării actelor juridice menţionate la art.1 şi 2. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Lokodi Edita Emőke, reprezentantul judeţului 

Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş, societăţii 
comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş şi domnului Suciu Călin. 

 
 

                              PREŞEDINTE                                            Avizat pentru legalitate 
                                                                                        SECRETAR 
                        Lokodi Edita Emőke                                                                                                                  

                                                                                               Aurelian Paul Cosma  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către 

S.C. Compania Aquaserv S.A., în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” 

  
 
În 8 aprilie 2011 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş”, cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Mediu, Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. 
 
Valoarea estimată a investiţiilor ce urmează a fi realizate, precum şi modul de finanţare a acestora 
este prezentată în tabelul următor:  
 

  
Total 

valoare 
investiţie 

Procent pe 
UAT 

Total valoare 
proiect pe 

UAT 

Contribuţie 
U.E. si 

naţionala 

Contribuţie 
de la bugetul 

local 

Contribuţie 
operator 

Tirgu Mures 19.421.100 20,92% 23.190.782 20.381.543 415.950 2.393.289 

Reghin 8.934.008 9,65% 10.700.514 9.404.297 191.924 1.104.293 

Sighisoara 9.032.212 9,76% 10.816.914 9.506.596 194.012 1.116.306 

Tirnaveni 11.474.740 12,37% 13.715.401 12.053.972 245.999 1.415.429 

Ludus 15.387.163 16,57% 18.377.445 16.151.275 329.618 1.896.552 

Iernut 6.355.882 6,91% 7.660.578 6.732.606 137.400 790.572 

Cristuru Scuiesc 3.314.203 3,64% 4.031.581 3.543.211 72.310 416.059 

Judetul Mures 18.624.439 20,19% 22.382.750 19.671.393 401.457 2.309.900 

 TOTAL 92.543.747 100,00% 110.875.965 97.444.894 1.988.671 11.442.400 

 
Conform criteriilor de eligibilitate a cheltuielilor stipulate în Ghidul solicitantului Axa Prioritară 1 - 
POS Mediu „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” finanţarea proiectului se 
va realiza în următoarele proporţii: 
 
Valoarea totală a proiectului:   137,375,144 Euro, din care: 

Cheltuieli eligibile(1):    110.875.965 Euro; 
Cheltuieli neeligibile:      26.499.179 Euro (reprezentând TVA recuperabil). 

 
(1)Cheltuielile eligibile:    110.875.965 Euro, din care: 

Deficit de finanţare(2):    99.433.565 Euro (89,68%); 
Contribuţie operator:     11.442.400 Euro (10,32%). 

 
(2)Deficit de finanţare:     99.433.565 Euro, din care: 

Contribuţia Uniunii Europene:   84.518.530 Euro (85%); 
Contribuţie de la Bugetul de stat:    12.926.364 Euro (13%); 
Contribuţie de la Bugetele locale:     1.988.671 Euro (2%): 

 
 
 
 



 
 
 

Conform prevederilor contractului de finanţare, în termen de 12 luni de la semnare, S.C. Compania 
Aquaserv S.A. trebuie să prezinte dovada contractării unui împrumut prin care să asigure 
cofinanţarea proiectului în valoare de 11.442.400 euro. 

În acest scop conducerea Companiei Aquaserv a întreprins toate demersurile necesare contractării 
unui împrumut de la o instituţie bancară. În luna iulie 2011, a comunicat faptul că a demarat 
negocieri cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Contractarea împrumutului a 
fost aprobată de către Consiliul Judeţean Mureş prin Hotărârea nr. 115, din 6 septembrie 2011. 

La această dată se supune aprobării acţionarilor societăţii Contractului de credit între S.C. 
Compania Aquaserv S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cuprins în anexa 
1, pentru suma de 15.862.274,29 euro, din care 11.450.000 euro, tranşa unu, destinată cofinanţării 
proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş” şi 
4.412.274,29 euro, tranşa doi, reprezentând sume scadente din contractul de credit MELF, acordat 
de BERD în 2002, pentru cofinanţarea măsurii ISPA Tîrgu Mureş pentru reabilitarea staţiei de 
tratare a apei potabile, staţie de epurare, extinderea reţelei de canalizare şi îmbunătăţirea 
managementului apelor pluviale în municipiul Tîrgu Mureş. 

În vederea acordării împrumutului este necesară şi aprobarea Contractului privind contul de 
rezervă al serviciului datoriei între S.C. Compania Aquaserv S.A. şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, prezentat în anexa 2. 

Având în vedere faptul ca Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş 
prevede faptul că Asociaţia acorda aviz conform în cazul constituirii la nivelul operatorului regional 
a unor fonduri, altele decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăţilor comerciale şi a celor 
prevăzute în contractul de delegare, se propune mandatarea doamnei Lokődi Edita Emoke, 
reprezentantul judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota în cadrul Adunării 
în vederea aprobării actelor juridice cuprinse în anexele 1 şi 2 
 
Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către S.C. Compania Aquaserv S.A., în cadrul 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” 
 
 
 

Director, 
 

Valer BĂŢAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: şef serviciu Călin Suciu 
 
Verificat: director Viorel IOSIB 
 

 


