ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiect
AVIZAT ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Master Planului actualizat și a Listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de
alimentare cu apă, colectare si tratare ape uzate în cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE
A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ
Consiliul Județean Gorj
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența
patrimoniului și protecția mediului, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și
transport public județean și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
- Adresa comună SC APAREGIO Gorj S.A. și ADIA Gorj nr. 7982/401/15.12.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 17009 din 15.12.2020;
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Dezvoltarea infrastructurii
integrate de apă și apă uzată, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 383/25.03.2016,
cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de servicii nr. 7181/259/09.12.2016 privind Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației
de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014 – 2020 încheiat între APAREGIO Gorj S.A. și
asocierea Louis Berger S.A.S. – Louis Berger S.R.L. – Escalia Craus S.A.;
- Contractul de Finanțare nr. 63/26.05.2017 pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014 – 2020”;
- Hotărârea Adunării Generale a ADIA Gorj nr. 16/12.08.2020 privind avizul consultativ pentru
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Gorj”;
- Avizul CTE al operatorului aplicant al proiectului - SC APAREGIO Gorj S.A. nr. 15 At DOC – SF
Rev 5;
- Adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 3754 din 16.10.2020;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
219/16.01.2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 50/31.03.2016 privind aprobarea Master Plan-ului actualizat
și a Listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare si tratare
ape uzate Județul Gorj (2012-2042);
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 172/25.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici si a Studiului de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ;
- Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj;
- Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

-

Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 (1) Se aprobă Master Planul actualizat și Listele de Investiții prioritare pentru infrastructura alimentare
cu apă, colectare și tratare ape uzate în cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, în forma întocmită și comunicată de
S.C. APAREGIO S.A. și ADIA Gorj, preluată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Întreaga responsabilitate pentru autenticitatea și conformitatea datelor cuprinse în documentele
prevăzute în alin. (1) revine S.C. APAREGIO S.A. și ADIA Gorj, la solicitarea cărora s-a elaborat prezenta
hotărâre.
Art. 2 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de
Intercomunitară „ADIA” Gorj și de către APAREGIO S.A.

către Asociația de Dezvoltare

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, ADIA
Gorj, APAREGIO Gorj S.A și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena

Nr. ____
Adoptată în ședința din _____________2020
Cu un număr de ____ voturi
Din totalul numărului de _______consilieri

JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat și a Listelor de investiții prioritare
pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare si tratare ape uzate în cadrul PROIECTULUI
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ

Prin Hotărârea nr. 172 din 25.11.2020, Consiliul Județean Gorj a aprobat indicatorii tehnico-economici si
Studiul de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII
DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, valoarea totală a proiectului pentru investițiile aferente
Județului Gorj fiind în sumă de 188.012.101 Euro, fără TVA.
Finanțarea obiectivelor de investiții se asigură din: Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, alocații de
la bugetul de stat, alocații de la bugetele locale și contribuția operatorului regional APAREGIO Gorj
(fonduri proprii sau împrumuturi de la Instituții Financiare Internaționale sau bănci comerciale).
Prin adresa comună nr. 7982/401/15.12.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 17009 din
15.12.2020, S.C. APAREGIO S.A. și ADIA Gorj au solicitat Consiliul Județean Gorj includerea pe
ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat și a Listelor de
Investiții prioritare pentru infrastructura alimentare cu apă, colectare și tratare ape uzate în cadrul
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
ÎN JUDEȚUL GORJ.
Master Planul propus spre aprobare a fost actualizat în cadrul proiectului “Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Gorj” de către Asocierea dintre Louis Berger SAS-Escalia
Craus SA-Louis Berger SRL prin intermediul Contractului de servicii nr. 7181/259 din 09.12.2016
încheiat cu Beneficiarul investiției si Autoritate Contractanta in cadrul acestui proiect, Operatorul
Regional S.C. APAREGIO GORJ SA.
Obiectivul general al Master Planului este sa ofere o baza de decizie pentru o strategie locala pentru
dezvoltarea sectorului de apa si de apa uzata, in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania
in cadrul procesului de aderare si post-aderare.
Master Planul este primul pas important care furnizează cadrul pentru strategia de dezvoltare a județului
Gorj, in domeniul apei potabile si a apei uzate pentru o perioada de 30 de ani (2014-2044), prezentânduse o identificare a masurilor necesare precum si prioritizarea si etapizarea acestora pentru a realiza deplina
concordanta cu Directivele UE relevante in domeniu.
Scopul general al acestui document este de a identifica si ierarhiza masurile de investiții in vederea
conformării pe deplin cu Directivele CE relevante, ținând cont de gradul de suportabilitate al populației
din aria proiectului.
Master Planul revizuit prezinta investițiile necesare in implementare si stabilește o ordine de priorități a
viitoarelor investiții, pentru județul Gorj.

Ca urmare a actualizării Master Planului, S.C. APAREGIO S.A. și ADIA Gorj au elaborat, cu sprijinul
consultantului desemnat, listele de investiții prioritare în sectorul apă și apă uzată programate, pentru care
este necesară conformarea cu Acquis-ul Comunitar de Mediu – Subcapitolul Calitatea apei, cap. 22 din
Tratatul de Aderare.
Întreaga responsabilitate pentru autenticitatea și conformitatea datelor cuprinse în Master Planului actualizat
și a Listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare si tratare ape
uzate în cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ
UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ revine S.C. APAREGIO S.A. și ADIA Gorj, la solicitarea cărora s-a elaborat
prezenta hotărâre.

Față de cele prezentate, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Master Planului
actualizat și a Listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare si
tratare ape uzate în cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII
DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, în forma prezentată.

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE
COSMIN – MIHAI POPESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului
Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat și a Listelor de investiții prioritare
pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare si tratare ape uzate în cadrul PROIECTULUI
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj aprobarea Master Planului
actualizat și a Listelor de Investiții prioritare pentru infrastructura alimentare cu apă, colectare și tratare
ape uzate în cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ
ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ.
Temeiul legal avut în vedere la întocmirea proiectului de hotărâre îl constituie:
- prevederile art. 3, lit. y) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006(r2),
cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora master planul județean pentru serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare - document de politici publice care stabilește strategia de
furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de investiții pe termen scurt, mediu şi lung privind
înființarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare dintr-un județ - se aprobă de consiliul județean și se
corelează cu strategiile locale ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- prevederile art. 11, alin. 1 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006,
potrivit cărora asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare
cu apă şi de canalizare, după caz, îşi stabilesc propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare, corelate cu master planurile județene/zonale ținând seama de planurile de urbanism
şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativteritoriale, precum şi cu angajamentele asumate de România în domeniul protecţiei mediului.
Având în vedere:
- Adresa comună SC APAREGIO Gorj S.A. și ADIA Gorj nr. 7982/401/15.12.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 17009 din 15.12.2020;
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Dezvoltarea infrastructurii
integrate de apă și apă uzată, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.
383/25.03.2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de Finanțare nr. 63/26.05.2017 pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014 – 2020”;
- Hotărârea Adunării Generale a ADIA Gorj nr. 16/12.08.2020 privind avizul consultativ pentru
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Gorj”;
- Adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 3754 din 16.10.2020;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
219/16.01.2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 50/31.03.2016 privind aprobarea Master Plan-ului actualizat
și a Listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare si tratare
ape uzate Județul Gorj (2012-2042);

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 172/25.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici si a Studiului de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ,
considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat și a Listelor de investiții
prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare si tratare ape uzate în cadrul
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
ÎN JUDEȚUL GORJ a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care
propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Arhitect șef,
Răus Daniel

Director executiv,
Marcău Costel

Director executiv,
Cimpoieru Cornel-Lucian

