
 

         ROMÂNIA       Proiect                  
                      JUDEŢUL MUREŞ                                                             

 CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR. ______  

din  29 noiembrie 2012 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-

finanţarea investiţiei „Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei”, componentă a proiectului 
"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş"  

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând Expunerea de motive nr.21235/22.11.2012 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea 

contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea investiţiei „Miercurea Nirajului – 
Captare şi staţie de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş"  
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.155/25 noiembrie 2010,  
Văzând adresa nr.213252/II/A/4/30.10.2012 emisă de SC Compania Aquaserv SA, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu numărul 19234/30.10.2012 şi Procesul verbal al 

Comisiei Tehnico – Economice a SC Compania Aquaserv SA nr.17/11.10.2012,  
Văzând Avizul comisiilor de specialitate,  
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”,  

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, 
În temeiul 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 actualizează indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei „Miercurea 

Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş", conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

(2) Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.155 din 25 noiembrie 2010, se modifică în mod 
corespunzător. 

Art.2.  Articolul 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.155 din 25 noiembrie 2010 se 

modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Art.4 Se aprobă co-finanţarea proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Mureş" de către judeţul Mureş în valoare de 402.890 Euro.” 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest 
Mureş şi Societăţii Comerciale Compania Aquaserv S.A.  
 

 
 

      PREŞEDINTE               Avizat pentru legalitate 

                                                                                SECRETAR 
                Ciprian Dobre                                                                                                                   
                                                                                           Aurelian-Paul Cosma  

 

pct4_adresa213252.pdf
pct4_proces-verbal.pdf
pct4_anexa.xls


 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ              
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ                  

Direcţia Dezvoltare Regională,                      
Implementare Proiecte                         
Nr.21235/22.11.2012 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-

finanţarea investiţiei „Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei”, 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'' 

Principalele obiective ale acestui proiect sunt acelea de asigurare a respectării legislaţiei naţionale şi 
comunitare în perioadele de tranziţie convenite între România şi UE pentru sectorul de mediu, respectiv 

implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusă în legislaţia naţională prin Legea HG 352/2005 de 
modificare a HG 188/2002,  privind colectarea şi tratarea apelor uzate urbane şi evitarea descărcării apelor 
uzate urbane direct în cursurile râurilor şi respectarea Directivei UE 98/83/EC privind calitatea apei pentru 
consumul populaţiei transpusă în legislaţia naţională prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile 
modificată prin Legea 311/2004 şi modificările ulterioare, 

Studiul de fezabilitate cuprinde obiectivele de investiţii prioritare ale proiectului, în baza acestuia fiind 
elaboraţi şi Indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cuprinşi în Anexa 2 la prezenta. Acelaşi 
document cuprinde şi valoarea co-finanţării aferentă fiecărei autorităţi ale administraţiei publice 
locale, inclusiv cea aferentă Consiliul Judeţean Mureş în calitate proprietar şi co-finanţator al investiţiilor: 
reabilitare  aducţiune Voiniceni - Sărmaş, construire aducţiune Band - Pănet, construire aducţiune Valea 
Nirajului si Staţia de tratare apă Miercurea Nirajului). 

Valoarea aprobată a acestor co-finanţări este redat în tabelul de mai jos:  
 
Tabel 1               - Euro -  

Autoritatea Publica 
Locală 

Valoare 
Lucrări  

Pondere - 
% 

Valoare de co-finanţare din Buget 
Local (2% din 89,68%) 

Tîrgu Mureş 23,190,782 20.92% 415,950 

Reghin 10,700,514 9.65% 191,924 

Sighişoara 10,816,914 9.76% 194,012 

Tîrnăveni 13,715,401 12.37% 245,999 

Luduş 18,377,445 16.57% 329,618 

Iernut 7,660,578 6.91% 137,400 

Cristuru Secuiesc 4,031,581 3.64% 72,310 

Consiliul Judeţean Mureş 22,382,750 20.19% 401,457 

TOTAL PROIECT 110,875,965 100.00% 1,988,671 

 
Pe parcursul procesului de contractare a investiţiilor în cadrul proiectului, respectiv: 

- Contract de servicii MS-Ser-01 “Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Documentaţiilor de Atribuire 
pentru contractele de lucrări, publicitate şi supervizarea lucrărilor” 
- Contracte de lucrări :  

- MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureş - Reabilitarea staţiei de epurare  – linia nămolului,  

- MS-RG-YB-02 Reghin - Reabilitare şi extindere faza terţiara pentru staţie de epurare 

- MS-L&I-YB-06 Ludul si Iernut - Reabilitarea staţiilor de tratare a apei,  

- MS-TA-YB-07 Tîrnăveni - Reabilitarea staţiei de epurare, 
 au rezultat următoarele economii:  



 
Tabel 2                                 - Lei - 

Cod contract Valoare estimată  Valoare contractată  Diferenţe  

(1) (2) (3) (4) = (2)- (3) 

MS-Ser-01 24,563,297 18,994,988 5,568,309 

MS-TM-YB-01 28,598,805 28,006,726.07 592,078.93 

MS-RG-YB-02 24,248,670 22,978,010.06 1,270,659.94 

MS-L&I-YB-06 21,774,176 21,770,251.79 3,924.21 

MS-TA-YB-07 21,791,398 20,266,600 1,524,798 

Total    8,959,770.08 

 
Avizele emise în luna decembrie 2009, de către Administraţia Bazinală de Apă Mureş pentru realizarea 

investiţiilor Alimentarea cu apă a oraşului Miercurea Nirajului şi Staţia de tratare şi conducta de aducţiune 
pentru alimentarea cu apă a localităţilor de pe valea Nirajului, nu au dat garanţia asigurării apei brute din 
aceeaşi secţiune a râului Niraj şi pentru Staţia de tratare şi pentru aducţiunea necesară localităţilor de pe 
Valea Nirajului.  
Conform acestor avize obiectivele de la captare: priza de apă, (inclusiv caracteristicile pragului de fund în albia 
râului Niraj), deznisipatorul, construcţia staţiei de pompare apă brută şi conductele de legătură aferente ce se 
realizează prin investiţia derulata prin CNI pentru oraşul Miercurea Nirajului deserveau doar această localitate, 
fiind dimensionate la cerinţele de apă pentru aceasta. Nu se asigură astfel  debitul de apă brută 
necesară producerii apei potabile pentru localităţile de pe Valea Nirajului, prin investiţiile care se 
vor realiza prin POS Mediu.  
 

În aceasta situaţie, AM POS Mediu, la întâlnirea factorilor cu responsabilităţi în derularea celor două  
investiţii din luna aprilie 2012, a propus realizarea obiectivelor lipsă din linia tehnologică a Staţiei de tratare 
pentru Valea Nirajului (deznisipator, construcţie staţie de pompare apă brută şi conducte de legătură 
aferente), inclusiv eventualele lucrări comune cu investiţia CNI ( modificări prag, priza, conducte de legătură, 
lucrări de apărare de mal etc.)  
 

Faţă de cele relatate, Beneficiarul investiţiei (S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş), a solicitat 
Consultantului AECOM INGENIERIA S.R.L., angajat prin Proiectul ce se derulează în cadrul POS Mediu, 
efectuarea verificărilor pentru identificarea soluţiilor privind interfaţarea celor două proiecte. 
AECOM INGENIERIA S.R.L., prin proiectantul său, a elaborat documentaţia de corelare a obiectivelor de 
investiţie „Captare şi Staţie de Tratare a Apei Miercurea Nirajului” - realizat în cadrul POS Mediu şi 
obiectivul de investiţie „Alimentarea cu Apă a localităţii Miercurea Nirajului” realizat prin Compania 
Naţională de Investiţii), ţinând cont de noile Avize obţinute de la Administraţia Bazinală de Apă Mureş pentru 
cele două obiective de investiţie.  

 
Documentul evidenţiază tehnic si financiar cele doua grupe de lucrări: o parte, ca şi lucrări „comune”, 

care din punct de vedere tehnic si tehnologic vor trebui executate în această perioadă, odată cu investiţia 
CNI, iar cealaltă parte a acestor lucrări urmează să fie realizate / finanţate prin POS Mediu( printr-un contract 
FIDIC Galben, execuţie cu proiectare inclusa), printr-o aprobare prealabilă  a majorării valorii acestei investiţii 
din cadrul Studiului de fezabilitate, utilizând în acest sens economiile acumulate deja până la această dată ca 
urmare a adjudecării unor contracte de servicii şi lucrări. 
 

Ca urmare se poate concluziona astfel:  
 

 Valoarea lucrărilor ”comune”( priza, grătar, cămin cu 3 stavile, prelungire zid de sprijin pentru apărare 
de mal) este de 18.290 Euro, în conformitate cu Documentaţia tehnică menţionată mai sus. 

 Valoarea lucrărilor suplimentare necesare investiţiei -„ MS – MN – YB – 03  Miercurea Nirajului – 

Captare şi Staţie de Tratare a Apei”: deznisipator şi camera de pompare apa bruta cu conductele de 
legătură aferente este de 79.914 Euro în conformitate cu aceeaşi Documentaţie tehnică menţionată 
mai sus.  

 
 
 

În vederea definitivării Documentaţiei de atribuire şi lansarea procedurii de achiziţie publică pentru 
investiţia menţionată ( Staţia de tratare a apei pentru localităţile de pe valea Nirajului) este necesara o 
reaprobare a majorării valorii acestui obiectiv de investiţie în cadrul valorii iniţiale a studiului de fezabilitate. În 
baza acestei aprobări se vor putea efectua demersurile pentru suplimentarea bugetului investiţiei: “MS-MN-
YB-03 Captare şi Staţia de tratare a apei“ din economiile prezentate în Tabelul 2. 

 



Se majorează şi contribuţia Consiliului Judeţean Mureş la realizarea acestui Proiect, în calitate de viitor 
proprietar al obiectivului de investiţii şi care face obiectul prezentei hotărâri.  

Situaţia comparativă a acestei contribuţii este redată în tabelul de mai jos:  
 
Tabel 3                   - Euro -  

Autoritatea publică 
beneficiară 

Valoare Lucrări 
 

Valoare  co - finanţare din Buget Local  
(2% din 89,68% din valoare lucrări)  

 INIŢIAL RECALCULAT INIŢIAL RECALCULAT 

Consiliul Judeţean Mureş 22,382,750 22,462,664 401,457 402,890 

 
Contribuţia suplimentară a Consiliului Judeţean Mureş rezultată este de 1.433 Euro, diferenţa  valorii 

investiţionale pentru staţia de tratare apă potabilă din Miercurea Nirajului fiind suportată din economiile 
realizate prin proiect până în prezent, conform Tabelului 2. 

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

indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea 

investiţiei „Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei”, 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, Călin Suciu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


