ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 13761/07.09.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 170/2022
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”,
a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
și a cofinanțării proiectului

Vaslui;

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 13761/07.09.2022 al președintelui Consiliului Județean

- adresa Societății AQUAVAS S.A. nr. 5825/22.08.2022, înregistrată cu nr.

12973/23.08.2022;
- avizul nr. 14/2022 al Consiliului Tehnico–Economic al AQUAVAS S.A.;
- avizul nr. 9/2022 al Consiliului Tehnico–Economic al Consiliului Județean Vaslui;
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate
al consiliului județean nr. 13768/07.09.2022;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului județean nr. 13770/07.09.2022;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică
și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru
strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare
europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului
înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes județean;
în conformitate cu prevederile:
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2) lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a), art. 7 și anexa nr. 4 din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ghidului de finanțare al Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al
resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate
urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației;
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Județean Vaslui
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada
2014 – 2020”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în
perioada 2014 – 2020”, aferenți Județului Vaslui, prevăzuți în anexa nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se aprobă valoarea totală a investiției aferente Județului Vaslui în sumă de
57.568.710 euro - pentru etapa I și în sumă de 20.142.629 euro - pentru etapa a II-a, valori
exprimate în prețuri curente fără TVA.
Art.4. – (1) Se aprobă participarea Județului Vaslui, în calitate de membru asociat
al Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de
alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești
județul Vaslui (APC), la cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului „Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”,
cu suma de 1.082.292 Euro - prețuri curente fără TVA, pentru etapa I și cu suma de 378.681
Euro - prețuri curente fără TVA, pentru etapa a II-a, reprezentând 2% din cuantumul acestora,
conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sume care urmează a
fi eșalonate pe perioada de implementare a investiției.
(2) Sumele prevăzute la alin.(1) vor fi puse la dispoziția Asociației pentru dezvoltare
intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din
municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești județul Vaslui (APC), care le va aviza și le
va vira către operatorul regional Societatea AQUAVAS S.A.
Art.5. – Președintele Consiliului Județean Vaslui, Direcția Tehnică și Direcția
Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege,
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui consiliului
județean, Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul
de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești
județul Vaslui (APC), Direcției Economice și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului județean, Societății AQUAVAS S.A. și va asigura publicarea acestuia
pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea „Monitorul Oficial Local”.
Vaslui, _________ 2022
PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu
Avizează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Diana-Elena Ursulescu
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.
Director executiv,
Mihaela Dragomir

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre
este necesar votul majorității absolute.

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr.______ / 2022
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
pentru investițiile cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”,
aferente Județului Vaslui
Valoarea totală a investiției aferente UAT Județul Vaslui (prețuri curente):
•

Etapa I – 57.568.710 Euro fără TVA,
Din care C+M – 26.989.914 Euro fără TVA

•

Etapa II – 20.142.629 Euro fără TVA,
Din care C+M – 12.858.574 Euro fără TVA
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI – ETAPA I
Valoare
inclusiv TVA
[Lei]

Valoare
exclusiv TVA
[Lei]

Valoare inclusiv
TVA
[Euro] 1)

Valoare exclusiv
TVA
[Euro] 1)

338.131.084

284.746.352

68.361.790

57.568.710

158.862.039

133.497.512

32.117.997

26.989.914

Valoarea investiției Sistem Alimentare cu Apă

232.392.868

195.754.339

46.984.123

39.576.713

din care C+M

143.501.263

120.589.297

29.012.426

24.380.190

105.738.216

88.992.012

21.377.667

17.991.996

15.360.775

12.908.215

3.105.571

2.609.724

Obiectiv de investiții
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI
din care C+M

Valoarea investiției Sistem de canalizare
din care C+M
EȘALONAREA INVESTIȚIEI
Investiție totală mii euro
din care C+M
Investiție totală mii lei
din care C+M
DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE

2022

2023

2024

5.465,813
2.747,134
27.035,003

30.079,888
13.514,214
148.781,142

22.023,009
10.728,565
108.930,206

13.587,876

66.844,006

53.065,630

luni

27

INDICATORI FIZICI - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

UM

2S72
Front de captare subterană, extindere
2S72
Conducta de aducțiune, reabilitare
A1
Conducta de aducțiune, extindere
A3
Stație de tratare a apei, reabilitare
A4
Stație de tratare a apei, extindere
2S73
Stație de clorinare a apei, extindere
2S73
Rezervor de înmagazinare, reabilitare
2S73
Rezervor de înmagazinare, extindere
A2
Stație de pompare apă potabilă, reabilitare
A5
Stație de pompare apă potabilă, extindere
2S78
Rețea de distribuție a apei potabile, reabilitare
2S78
Rețea de distribuție a apei potabile, extindere
INDICATORI FIZICI - SISTEM DE CANALIZARE
2S74
Rețea de canalizare, reabilitare
2S74
Rețea de canalizare, extindere
A10
Conducta de refulare, reabilitare
A12
Conducta de refulare, extindere
2S75
Statii de pompare ape uzate, reabilitare

buc.
km
km
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
km
km

UM
km
km
km
km
buc.

Cantitate
0
0,00
183,80
0
0
0
0
0
0
26
0,00
0,00

Cantitate
0,00
0,00
0,00
0,00
0

2S75
A11

Statii de pompare ape uzate, extindere
Stație de epurare ape uzate, reabilitare
Stație de epurare ape uzate, extindere
1) Valoarea în Euro este determinată la cursul 1 € = 4,9462 Lei, BNR, mediu luna mai

buc.
buc.
buc.
2022

0
0
0

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI – ETAPA II

SAA

Valoare
inclusiv
TVA
[Euro] 1)
23.908.771

Valoare
exclusiv
TVA
[Euro] 1)
20.142.629

75.685.282

63.601.077

15.301.703

12.858.574

107.021.634

90.170.165

21.637.142

18.230.190

72.873.415

61.238.164

14.733.212

12.380.851

11.235.928

9.459.308

2.271.628

1.912.440

2.811.867

2.362.913

568.490

477.723

Valoare
inclusiv TVA
[Lei]

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI
din care C+M
Valoarea investiției Sistem de Alimentare cu Apă
din care C+M
SC

118.257.562

Valoare
exclusiv
TVA
[Lei]
99.629.474

Obiectiv de investiții
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Valoarea investiției Sistem de canalizare
din care C+M

EȘALONAREA
INVESTIȚIEI
Investiție totală
mii euro
din care C+M
Investiție totală
mii lei
din care C+M

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2.691,839

5.227,840

7.406,919

4.692,536

41,165

41,165

41,165

1.802,487

3.256,743

4.626,800

3.172,544

0,000

0,000

0,000

13.314,375

25.857,941

36.636,103

23.210,220

203,612

203,612

203,612

8.915,460

16.108,503

22.885,078

15.692,036

0,000

0,000

0,000

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE

luni

INDICATORI FIZICI - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
2S72
Front de captare subterană, extindere
2S72
Conducta de aducțiune, reabilitare
A1
Conducta de aducțiune, extindere
A3
Stație de tratare a apei, reabilitare
A4
Stație de tratare a apei, extindere
2S73
Stație de clorinare a apei, extindere
2S73
Rezervor de inmagazinare, reabilitare
2S73
Rezervor de inmagazinare, extindere
A2
Stație de pompare apă potabilă, reabilitare
A5
Stație de pompare apă potabilă, extindere
2S78
Rețea de distribuție a apei potabile, reabilitare
2S78
Rețea de distribuție a apei potabile, extindere
INDICATORI FIZICI - SISTEM DE CANALIZARE
2S74
Rețea de canalizare, reabilitare
2S74
Rețea de canalizare, extindere
A10
Conducta de refulare, reabilitare
A12
Conducta de refulare, extindere
2S75
Statii de pompare ape uzate, reabilitare
2S75
Statii de pompare ape uzate, extindere
A11
Stație de epurare ape uzate, reabilitare
Stație de epurare ape uzate, extindere
1) Valoarea în Euro este determinată la cursul 1 € = 4,9462 Lei, BNR, mediu luna mai 2022

36
UM
buc.
km
km
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
km
km

UM
km
km
km
km
buc.
buc.
buc.
buc.

Cantitate
0
0,00
79,57
0
0
0
0
0
0
6
0,00
0,00

Cantitate
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr.______ / 2022
Cofinanțarea pentru obiectivul de investiții „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”
COSTURI PROIECT UAT JUDEȚUL VASLUI – ETAPA I
1euro = 4,9462 lei
NR.
CRT.
I
a.
b.
c.
d.
d.1.
d.2.
d.3.
e.
II
a.
b.
III
IV

SURSE DE FINANȚARE
Valoarea totală a proiectului
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Funding Gap 94 % (deficit de finanțare)
GRANT UE 85 %
Contribuție Buget de stat 13 %
Contribuție Buget local 2 %
Non-funding Gap 6 % (flat rate)
Contribuţia proprie a UAT JUDEȚUL VASLUI în
proiect 2 %
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
TVA
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

VALOARE
mii lei
338.131,084
0,000
284.746,352
53.384,733
267.661,570
227.512,335
34.796,004
5.353,231
17.084,782

mii euro
68.361,790
0,000
57.568,710
10.793,080
54.114,587
45.997,399
7.034,896
1.082,292
3.454,123

5.353,231

1.082,292

0,000
5.353,231
53.384,733

0,000
1.082,292
10.793,080

279.393,120

56.486,418

COSTURI PROIECT UAT JUDEȚUL VASLUI – ETAPA a II-a
1euro = 4,9462 lei
NR.
CRT.
I
a.
b.
c.
d.
d.1.
d.2.
d.3.
e
II
a.
b.
III
IV

SURSE DE FINANȚARE
Valoarea totală a proiectului
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Funding Gap 94 % (deficit de finanțare)
GRANT UE 85 %
Contribuție Buget de stat 13 %
Contribuție Buget local 2 %
Non-funding Gap 6 % (flat rate)
Contribuţia proprie a UAT JUDEȚUL VASLUI în
proiect 2 %
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
TVA
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

VALOARE
mii lei
118.257,562
0,000
99.629,474
18.628,088
93.651,705
79.603,949
12.174,722
1.873,034
5.977,769

mii euro
23.908,771
0,000
20.142,629
3.766,141
18.934,071
16.093,961
2.461,429
378,681
1.208,558

1.873,034

378,681

0,000
1.873,034
18.628,088

0,000
378,681
3.766,141

97.756,440

19.763,948

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 13761 din 07.09.2022
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”,
a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
și a cofinanțării proiectului
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:
Prin Tratatul de Aderare România si-a asumat obligația ca, până în decembrie 2018, să
asigure alimentarea cu apă potabilă de calitate, conform cu cerințele Directivei nr.
98/83/CE, în localități cu peste 50 locuitori, precum și colectarea și epurarea adecvată a
apelor uzate, în aglomerări cu peste 2000 de locuitori echivalenți (l.e.), potrivit Directivei
nr. 91/271/CEE a CE.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată
în județul Vaslui, în scopul îndeplinirii obligațiilor de conformare prevăzute în Tratatul de
Aderare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Ø conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului
uman în localități cu peste 50 locuitori;
Ø conformarea cu Directiva UE 91/271/CEE privind colectarea și tratarea apelor
uzate menajere, în aglomerări cu 2.000-10.000 locuitori echivalenți.
Implementarea Directivei 98/83/CE a fost prevăzută să se realizeze în România în mod
gradual, la următoarele termene:
Ø până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate în aglomerările urbane cu mai
puțin de 10.000 de locuitori;
Ø până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate și turbiditate în aglomerările
urbane cuprinzând între 10.000 și 100.000 de locuitori;
Ø până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier
și mangan în aglomerările urbane cu peste 100.000 de locuitori;
Ø până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrați, aluminiu, fier, plumb, cad miu,
pesticide și mangan în aglomerările urbane cuprinzând între 10.000 și 100.000 de
locuitori;
Ø până la 31 decembrie 2018, pentru amoniu, nitrați, turbiditate, aluminiu, fier,
plumb, cadmiu și pesticide în aglomerările urbane cu mai puțin de 10.000 de locuitori.
Proiectul vizează conformarea cu Directiva 98/83/EC, pentru amoniu, nitrați,
turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu și pesticide în localități cu peste 50 locuitori și
asigurarea continuității serviciului 24 de ore din 24 în întreaga arie de operare a
Operatorului Regional AQUAVAS S.A.
Aportul proiectului la conformarea cu Directiva 98/83/EC constă în asigurarea la
nivelul ariei proiectului a alimentării cu apă de calitate pentru 99,8% din populație
față de 57% înainte de proiect.
Implementarea Directivei 91/271/CEE a fost transpusă în legislația națională prin H.G.
nr. 188/2002, amendată prin H.G. nr. 352/2005 și nr. 210/2007 și prevede:
Ø referitor la tratarea apelor uzate: prin derogare de la dispozițiile articolelor 3, 4 și
5 alin. (2) din Directiva 91/271/CEE, tratarea apelor uzate urbane se aplică pe
teritoriul României până la 31 decembrie 2018, în conformitate cu următoarele
termene intermediare:
- până la 31 decembrie 2013, în aglomerări umane cu mai mult de 10.000 l.e.;

- până la 31 decembrie 2018, în aglomerări umane cu mai puțin de 10.000 l.e.;
Ø referitor la colectarea apelor uzate urbane (art. 3 din Directiva), implementarea
are termene intermediare similare:
- până la 31 decembrie 2013, în aglomerări umane cu mai mult de 10.000 l.e.;
- până la 31 decembrie 2018, în aglomerări umane cu mai puțin de 10.000 l.e.;
Ø referitor la extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate, (articolul 3 din
Directivă), s-a prevăzut etapizat, după cum urmează:
- minim 61%, la 31 decembrie 2010;
- minim 69%, la 31 decembrie 2013;
- minim 80%, la 31 decembrie 2015.
Din punct de vedere cantitativ, aportul Proiectului la implementarea Directivei
91/271/CEE constă în asigurarea la nivelul ariei proiectului a colectării apelor uzate
menajere la o rată de aproximativ 99,8% din totalul populației (aferenta aglomerărilor
din aria de proiect) față de 73% înainte de proiect.
Din punct de vedere calitativ, capacitățile de tratare a apelor uzate în conformitate
cu Directiva 91/271/CEE vor asigura pentru toate aglomerările peste 2.000 l.e., din aria
proiectului, un procent de 98,6% din totalul încărcării generate în aceste aglomerări
față de 74,2% în prezent.
Studiul de Fezabilitate a fost întocmit ca urmare a strategiei de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în județ realizată în 2014, când a fost întocmit Master
Planul județean. Lucrările identificate în acest Master Plan ca fiind prioritare, pentru
atingerea obiectivelor din Tratatul de aderare, sunt cuprinse în acest studiu de
fezabilitate.
Inițial, prezentul studiu a considerat realizarea tuturor investițiilor într-o singură
etapă, finanțată prin programul POIM 2014-2020. Din cauza întârzierii în pregătirea
proiectului și evaluarea acestuia, precum și a întârzierii implementării lucrărilor din
programul anterior POSM 2007-2013, s-a considerat că ar fi necesară o abordare mai
precaută a programului de implementare. S-au luat în considerare, în această abordare,
capacitatea financiară și instituțională a Beneficiarului, perioadele de evaluare/aprobare
a documentelor proiectului. S-a ajuns la concluzia că cea mai buna variantă pentru
realizarea lucrărilor de infrastructură necesare conformării Directivelor Europene
specifice este implementarea investițiilor în două etape, finanțate prin două programe
diferite:
- Etapa I – finanțată prin POIM 2014-2020 și PODD 2021-2027;
- Etapa II – finanțată prin PODD 2021-2027.
Studiul de Fezabilitate este prezentat în mod unitar și ia în considerare ambele etape
de implementare, pentru o abordare unitară a acestora și asigurarea complementarității
investițiilor și analiza cumulată a efectului acestora, atât din punct de vedere tehnic,
economic, cât și al impactului asupra mediului.
Lucrările preconizate a se executa în etapa I se încadrează în prioritatea POIM 6ii –
„Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și
pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc
aceste cerințe, Obiectivul Specific (OS)3.2- Creșterea nivelului de colectare și epurare a
apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a
populației” și răspunde politicii POIM de dezvoltare a unor companii performante în
sectorul de apă-apă uzată, capabile să opereze eficient infrastructurile modernizate prin
fonduri europene.
Pentru stabilirea contribuției proiectului POIM s-a considerat că, până în 2023, se vor
finaliza toate proiectele paralele care se află în desfășurare în acest moment (POS fazat,

AFIR, BL, AFM, etc.). Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor POIM în aria de
operare S.C. AQUAVAS S.A., astfel:
Ø creșterea nivelului de deservire a populației, de sisteme publice de alimentare cu
apă de calitate conformă cu Directiva UE 98/83/EC/1998 pentru 102 localități din 28
de UAT-uri, de la 31,4% din populația din aria de proiect, respectiv 28.870 locuitori, la
99,7% după implementarea proiectului POIM, reprezentând o populație de 90.742
locuitori, din care numai prin POIM este conectată la apă de calitate o populație
adițională de 61.872 locuitori (C018);
Ø creșterea nivelului de conectare și tratare a încărcării organice biodegradabile în 6
aglomerari cu peste 2.000 l.e. (din care 2 aglomerări cu peste 10.000 l.e.), conform
cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC, de la 80,99% din încărcarea aglomerărilor
din aria proiectului, la 97,4% după realizarea proiectului POIM respectiv o încărcare
suplimentară de 18.990 l.e (CO19). Prin proiectul POIM se asigură astfel conectarea și
tratarea unei încărcări suplimentare de 4.562 l.e pentru aglomerări cu peste 10.000
l.e – contribuție la 2S31, respectiv 14.428 l.e pentru aglomerări între 2.000 l.e și
10.000 l.e – contribuție la 2S32.
Prin proiect se vor asigura facilități de epurare suplimentare în 3 stații de epurare din
care 1 stație nouă, 2 stații existente care vor avea lucrări minore de reabilitare. Toate
cele 3 stații de epurare deservesc aglomerări între 2.000 și 10.000 l.e., astfel: 2 stații
deservesc aglomerări de peste 10.000 LE și o stație (cea nouă) deservește aglomerare
între 2.000 și 10.000 l.e..
Lucrările preconizate a se executa în etapa a II - a, se încadrează în axa prioritară
PODD 2 – „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie
circulară, Obiectivul Specific (v) – Promovarea managementului durabil al apei”. PODD
continuă acțiunile de conformare a infrastructurii de apă începute în perioada 2007-2013,
prin POS “Mediu” și continuate cu POIM 2014-2020, pentru reducerea disparităților de
dezvoltare economică și socială dintre Romania și Statele Membre ale UE.
Pentru stabilirea contribuției proiectului PODD s-a considerat că, până în 2025, se vor
finaliza toate proiectele aferente POIM, astfel încât etapa a II-a a proiectului va contribui
la realizarea obiectivelor PODD în aria de operare S.C. AQUAVAS S.A., astfel:
Ø creșterea nivelului de deservire a populației, de sisteme publice de alimentare cu
apă de calitate conformă cu Directiva UE 98/83/EC/1998 pentru 57 de localități din 20
de UAT-uri, de la 72,5% din populația din aria de proiect, respectiv 102.866 locuitori,
la 99,9% după implementarea proiectului PODD, reprezentand o populație de 140.123
locuitori, din care numai prin PODD este conectată la apa de calitate o populație
adițională de 36.822 locuitori (C018);
Ø creșterea nivelului de conectare și tratare a încărcării organice biodegradabile în
10 aglomerări cu peste 2.000 l.e. (din care 3 aglomerări cu peste 10.000 l.e.), conform
cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC, de la 82,7% din încărcarea aglomerărilor din
aria proiectului, la 99,8% după realizarea proiectului PODD respectiv o încărcare
suplimentară de 24.666 l.e (CO19). Prin proiectul PODD se asigură astfel conectarea și
tratarea unei încărcări suplimentare de 4.053 l.e pentru aglomerări cu peste 10.000
l.e – contribuție la 2S31, respectiv 20.613 l.e pentru aglomerări între 2.000 l.e și
10.000 l.e – contribuție la 2S32.
Prin proiect se vor asigura facilități de epurare suplimentare în 5 stații de epurare din
care 1 stație nouă, 3 stații care se extind și 1 stație care va avea lucrări minore de
reabilitare. Toate cele 5 stații de epurare deservesc aglomerări între 2000 și 10.000 l.e: 1
stație deservește aglomerări de peste 10.000 l.e., 4 stații deservesc aglomerări între
2.000 si 10.000 l.e..
Proiectul de hotărâre anexat a fost elaborat conform prevederilor legale aplicabile,
respectiv:
- art. 173 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

- art. 1 alin. (2), lit. b), art. 5 alin. (1), lit. a), art. 7 și anexa nr. 4 din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
II. Impactul socio-economic:
Prin realizarea investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020” din cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare”:
- va crește nivelul de deservire a populației, de sisteme publice de alimentare cu apă
de calitate conformă cu Directiva UE 98/83/EC/1998 pentru 159 de localități din 47 de
UAT-uri, de la 56% din populația din aria de proiect, respectiv 133.454 locuitori, la
99,8% după implementarea proiectului POIM+PODD, reprezentând o populație de
228.983 locuitori, din care prin POIM+PODD este conectată la apă de calitate o
populatie adițională de 99.134 locuitori;
- va crește nivelul de conectare și tratare a încărcării organice biodegradabile în 15
aglomerări cu peste 2.000 l.e. (din care 3 aglomerări cu peste 10.000 l.e.), conform
cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC, de la 75,4% din încărcarea aglomerărilor din
aria proiectului, la 99,8% dupp realizarea proiectului PODD respectiv o încărcare
suplimentarp de 43.656 l.e.;
- se vor asigura facilități de epurare în 8 stații de epurare din care 2 stații noi, 3 stații
care se extind și 3 stații care vor avea lucrări minore de reabilitare. Dintre acestea, 5
stații de epurare deservesc aglomerări între 2000 și 10.000 l.e., iar 3 stații de epurare
deservesc aglomerări de peste 10.000 l.e..
III. Impactul financiar asupra bugetului județului:
Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local al Județului Vaslui și prin
Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii
de mediu în condiții de management eficient al resurselor” și al Programului Operațional
Dezvoltare Durabilă.
Aceasta are o valoare totală de 443.110.666 Euro fără TVA (prețuri curente).
Valoarea totală a investiției aferente Județului Vaslui este în sumă de 57.568.710
euro - pentru etapa I și în sumă de 20.142.629 euro - pentru etapa a II - a, valori
exprimate în prețuri curente fără TVA.
Cofinanțarea Județului Vaslui, în calitate de membru asociat al Asociației pentru
dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de
canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești județul Vaslui (APC), la
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui,
în perioada 2014-2020”, este de 2%, și se va suporta din bugetul local: 1.082.292 Euro prețuri curente fără TVA, pentru etapa I și 378.681 Euro - prețuri curente fără TVA, pentru
etapa a II - a.
Sumele prevăzute vor fi puse la dispoziția Asociației pentru dezvoltare
intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești județul Vaslui (APC), care le va aviza
și le va vira către operatorul regional Societatea AQUAVAS S.A.
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul.
V.
Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în
cauză: documentația tehnico-economică a fost analizată de CTE AQUAVAS, fiind eliberat
în acest sens avizul nr. 14/11.08.2022 și de CTE Consiliul Județean Vaslui, fiind eliberat în
acest sens avizul nr.9/2022.
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
în cauză: nu este cazul.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și

funcționare preconizate:
După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului –
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Asociației pentru dezvoltare
intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești județul Vaslui (APC) și AQUAVAS S.A.,
președintelui consiliului județean, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire.
Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea
”Monitorul Oficial Local”.
VIII. Concluzii, constatări și propuneri:
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Vaslui, în perioada 2014 – 2020”, a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investiții și a cofinanțării proiectului.
Propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în forma
elaborată cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Vaslui.
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 13768/07.09.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Vaslui, în perioada 2014 – 2020”, a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții și a cofinanțării proiectului
În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, Direcția Tehnică, în calitatea sa de
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”, a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții și a cofinanțării proiectului, constatând următoarele:
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea
economico-socială a județului/aprobare documentație tehnico-economică pentru
obiectiv de investiție de interes județean;
b) Impactul financiar asupra bugetului : finanţarea investiţiei se va face din bugetul
local al Județului Vaslui și prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa
Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient
al resurselor” și al Programului Operațional Dezvoltare Durabilă.
Valoarea totală a investiției aferente Județului Vaslui este în sumă de 57.568.710
euro, pentru etapa I și în sumă de 20.142.629 euro, pentru etapa a II - a, valori
exprimate în prețuri curente fără TVA.
Cofinanțarea Județului Vaslui, în calitate de membru asociat al Asociației pentru
dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă
și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești județul Vaslui
(APC), la „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, este de 2%, și se va suporta din bugetul local:
1.082.292 Euro - prețuri curente fără TVA, pentru etapa I și 378.681 Euro - prețuri
curente fără TVA, pentru etapa a II - a.
Sumele prevăzute vor fi puse la dispoziția Asociației pentru dezvoltare
intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de
canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești județul Vaslui (APC),
care le va aviza și le va vira către operatorul regional Societatea AQUAVAS S.A.
c)
Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative,
regulamente etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat
respectivul proiect de hotărâre:
Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv:

- art. 173 alin(1) lit. b) și alin (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2) lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a), art. 7 și anexa nr. 4 din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm că proiectul de
hotărâre este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice
aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și
propunem analizarea și supunerea lui spre dezbatere și adoptare în prima ședință
ordinară a Consiliului Județean Vaslui.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 13770/07.09.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Vaslui, în perioada 2014 – 2020”, a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții și a cofinanțării proiectului
În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”, a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții și a cofinanțării proiectului, constatând următoarele:
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea
economico-socială a județului;
b) Impactul financiar asupra bugetului : finanţarea investiţiei se va face din fonduri
externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa
Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient
al resurselor” și al Programului Operațional Dezvoltare Durabilă.
Cofinanțarea Județului Vaslui, în calitate de membru asociat al Asociației
pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare
cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești județul
Vaslui (APC), la „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, este de 2%, și se va suporta din bugetul
local în limita sumelor prevăzute cu această destinație și în baza adreselor și notelor
de fundamentare întocmite de asociație și compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului județean.
c)
Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative,
regulamente etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat
respectivul proiect de hotărâre:
Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv:
- art. 173 alin(1) lit. b) și alin (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea și supunerea
spre dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul consiliului județean.
Director executiv,
Țuțuianu Mircea

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020
SMIS 2014+ 115962

INFORMARE CU PRIVIRE LA INVESTIȚIILE ÎN INFRASTRUCTURA DE APĂ ȘI APĂ
UZATĂ PREVĂZUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL VASLUI, ÎN PERIOADA 20142020

Date generale
Obiectivul de investiție: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020” din cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare
Ordonator de credite: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea
de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare
Surse de finanțare: Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, Bugetul de Stat, Bugetele
Consiliilor Locale și Bugetul Operatorului Regional
Beneficiar: AQUAVAS S.A.
Proiectant: Asocierea Ramboll South East Europe S.R.L. București - Ramboll
Danmark A/S - Interdevelopment S.R.L. București
Denumire Proiect /faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate
Studiul de fezabilitate este elaborat in cadrul contractului de servicii nr.
3739/31.10.2017 „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 VASLUI ÎN
PERIOADA 2014-2020” și evaluează oportunitățile de cofinanțare prin intermediul
Programului Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritara 3 „Dezvoltarea infrastructurii de
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mediu în condiții de management eficient al resurselor” și al Programului Operațional
Dezvoltare Durabilă.
Prezentul Studiu de Fezabilitate urmărește continuarea strategiei locale pentru
dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de Romania
prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, la nivelul județului Vaslui.
Amplasament: Aria teritorială a UAT-urilor Alexandru Vlahuță, Băcani, Băcești,
Bălteni, Bârlad, Berezeni, Bogdana, Bogdănești, Codăești, Costești, Cozmești, Delești,
Dimitrie Cantemir, Dodești, Duda-Epureni, Dumești, Fălciu, Ferești, Fruntișeni, Hoceni,
Huși, Iana, Ivănești, Lipovăț, Lunca Banului, Miclești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus,
Murgeni, Negrești, Oșești, Pădureni, Perieni, Pogana, Pungești, Rafaila, Rebricea,
Stănilești, Ștefan cel Mare, Tanacu, Tăcuta, Todirești, Vaslui, Văleni, Vetrișoaia, Zăpodeni,
Zorleni.
Aria de proiect acopera in total 47 de UAT-uri (din care 7 deja operate de ROC),
respectiv un total de 159 de localitati din care 3 municipii, 2 orase si 42 de comune. Populatia
din aria de proiect la nivelul anului 2018 este de 249.612 locuitori, reprezentand 88% din
totalul populatiei judetului. Sumarul distributiei populatiei pe zone (urban/rural), a populatiei
din aria de proiect este de:
•

143.444 locuitori in zona urbana

•

106.168 locuitori in zona rurala
In etapa I aria de proiect va acoperi 29 de UAT-uri respectiv un total de 102 de

localitati din care, 2 municipii, 1 oras si 26 de comune. Populatia din aria de proiect la nivelul
anului 2023 (an considerat in calcule inainte de proiect) este de 91.978 locuitori,
reprezentand 33,98% din totalul populatiei judetului. Sumarul distributiei populatiei pe zone
(urban/rural), a populatiei din aria de proiect (2023) este estimata la:
•

31.179 locuitori in zona urbana

•

60.799 locuitori in zona rurala
In etapa II aria de proiect va acoperi 19 de UATuri respectiv un total de 57 de localitati

din care 2 municipii, 1 oras si 16 de comune. Populatia din aria de proiect la nivelul anului
2025 (an considerat in calcule inainte de proiect in etapa II) este de 141.795 locuitori,
reprezentand 52,39% din totalul populatiei judetului. Sumarul distributiei populatiei pe zone
(urban/rural), a populatiei din aria de proiect (2025) este estimata la:
•

102.721 locuitori in zona urbana

•

39.074 locuitori in zona rurala
2

Aria de operare a AQUAVAS S.A. după implementarea proiectului
3

Necesitatea și oportunitatea investiției
Prin Tratatul de Aderare România si-a asumat obligatia ca până în decembrie 2018
sa asigure alimentarea cu apa potabila de calitate, conform cu cerintele Directivei
98/83/CE, în localitati cu peste 50 locuitori, precum și colectarea și epurarea adecvata a
apelor uzate, în aglomerari cu peste 2000 de locuitori echivalenti, conform cu Directiva
91/271/CEE a CE.
Obiectivul general al proiectului este imbunătățirea infrastructurii de apa și apa
uzata în județul Vaslui, în scopul indeplinirii obligatiilor de conformare prevazute în
Tratatul de Aderare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
•

Conformarea cu Directiva 98/83 / CE privind calitatea apei destinate consumului
uman in localitati cu peste 50 locuitori

•

Conformarea cu Directiva UE 91/271 / CEE, privind colectarea și tratarea apelor
uzate menajere, în aglomerari cu 2.000-10.000 locuitori echivalenti.
Implementarea Directivei 98/83/CE a fost prevăzută să se realizeze în România

în mod gradual, la următoarele termene:
•

până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate în aglomerările urbane cu mai puțin
de 10.000 de locuitori;

•

până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate și turbiditate în aglomerările urbane
cuprinzând între 10.000 și 100.000 de locuitori;

•

până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier
și mangan în aglomerările urbane cu peste 100.000 de locuitori;

•

până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrați, aluminiu, fier, plumb, cad miu,
pesticide și mangan în aglomerările urbane cuprinzând între 10.000 și 100.000 de
locuitori.

•

până la 31 decembrie 2018, pentru amoniu, nitrați, turbiditate, aluminiu, fier, plumb,
cadmiu și pesticide în aglomerările urbane cu mai puțin de 10.000 de locuitori;
Proiectul vizează conformarea cu Directiva 98/83/EC, pentru amoniu, nitrați,

turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu și pesticide în localitati cu peste 50 locuitori și
asigurarea continuitatii serviciului 24 de ore din 24 în întreaga arie de operare a
Operatorului Regional AQUAVAS S.A.
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Aportul proiectului la conformarea cu Directiva 98/83/EC constă în asigurarea la
nivelul ariei proiectului a alimentării cu apă de calitate pentru 99,8% din populație față de
57% înainte de proiect.
Implementarea Directivei 91/271/CEE a fost transpusă în legislația națională prin
HG nr. 188/2002 și amendată prin H.G. nr. 352/2005 și nr. 210/2007, și prevede:
•

Referitor la tratarea apelor uzate: prin derogare de la dispozițiile articolelor 3, 4 și
5 alineatul (2) din Directiva 91/271/CEE, tratarea apelor uzate urbane se aplică pe
teritoriul României până la 31 decembrie 2018, în conformitate cu următoarele
termene intermediare:

-

până la 31 decembrie 2013 - în aglomerări umane cu mai mult de 10.000 le;

-

până la 31 decembrie 2018, în aglomerări umane cu mai puțin de 10.000 le;

•

Referitor la colectarea apelor uzate urbane (art. 3 din Directiva), implementarea are
termene intermediare similare:

-

până la 31 decembrie 2013, în aglomerări umane cu mai mult de 10.000 le.;

-

până la 31 decembrie 2018, în aglomerări umane cu mai puțin de 10.000 le;

•

Referitor la extinderea sistemelor de colectare a apelor uzate, (articolul 3 din
Directiva), s-a prevazut etapizat, dupa cum urmeaza:

-

minim 61%, la 31 decembrie 2010;

-

minim 69%, la 31 decembrie 2013;

-

minim 80%, la 31 decembrie 2015.
Din punct de vedere cantitativ, aportul Proiectului la implementarea Directivei

91/271/CEE constă în asigurarea la nivelul ariei proiectului a colectării apelor uzate
menajere la o rată de aproximativ 99,8% din totalul populației (aferenta aglomerarilor din
aria de proiect) față de 73% înainte de proiect.
Din punct de vedere calitativ, capacitățile de tratare a apelor uzate în conformitate
cu Directiva 91/271/CEE vor asigura pentru toate aglomerările peste 2.000 l.e., din aria
proiectului, un procent de 98,6% din totalul încărcării generate în aceste aglomerări față
de 74,2% în prezent.
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Documentația depusă
Studiul de fezabilitate reprezintă Apendicele 4 la Cererea de Finanțare si are
următoarea structura:
➢ Volumul I Raportul Studiului de Fezabilitate
➢ Volumul II Anexe
➢ Volumul III Parte desenata
➢ Volumul IV Analiza Cost Beneficiu
➢ Volumul V Analiza Instituționala
➢ Volumul VI Evaluarea impactului asupra mediului (EIM):
Volumul I - Raportul Studiului de fezabilitate cuprinde 13 capitole, după cum urmează:
o Cap. 1- Rezumatul Studiului de Fezabilitate;
o Cap. 2-Informatii generale;
o Cap. 3-Cadrul general al proiectului;
o Cap. 4-Analiza situației existente si prognoze;
o Cap. 5-Deversare ape uzate industriale;
o Cap. 6-Strategia de gestionare a nămolului;
o Cap. 7-Parametrii de proiectare;
o Cap. 8-Analiza de opțiuni;
o Cap. 9-Prezentarea Proiectului;
o Cap.10-Rezultate analizei economico-financiare;
o Cap.11-Rezultatele analizei instituționale;
o Cap.12-Rezultatele evaluării impactului asupra mediului;
o Cap.13-Strategia de achiziții si planul de implementare;
Cadrul proiectului
Considerente generale legate de abordarea proiectului
Studiul de Fezabilitate a fost intocmit ca urmare a strategiei de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in judet, realizata in 2014 cand a fost intocmit Master
Planul judetean. Lucrarile identificate in acest Master Plan ca fiind prioritare, pentru
atingerea obiectivelor din Tratatul de aderare, sunt cuprinse in acest studiu de fezabilitate.
Initial prezentul studiu a considerat realizarea tuturor investitiilor intr-o singura etapa,
finantata prin programul POIM 2014-2020. Datorita intarzierii in pregatirea proiectului si
evaluarea acestuia, precum si a intarzierii implementarii lucrarilor din programul anterior
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POSM 2007-2013, s-a considerat ca ar fi necesara o abordare mai precauta a programului
de implementare. S-a luat in considerare in aceasta abordare capacitatea financiara si
institutionala a Beneficiarului, perioadele de evaluare/ aprobare a documentelor proiectului.
S-a ajuns la concluzia ca cea mai buna varianta pentru realizarea lucrarilor de infrastructura
necesare conformarii Directivelor Europene specifice, este implementarea investitiilor in
doua etape, finantate prin doua programe diferite:
Etapa I – finantata prin POIM 2014-2020 si PODD 2021-2027
Etapa II – finantata prin PODD 2021-2027
Studiul de Fezabilitate este prezentat în mod unitar și ia in considerare ambele etape
de implementare, pentru o abordare unitara a acestora si asigurarea complementaritatii
investitiilor si analiza cumulata a efectului acestora atat din punct de vedere tehnic,
economic cat si al impactului asupra mediului.
Pentru impartirea lucrarilor pe cele doua etape s-a facut o analiza prezentata in anexa
10.1, analiza prin care, lucrarile impartite pe contracte de executie si contracte de proiectare
executie sunt analizate prin prisma urmatoarelor aspecte:
1. Modul in care proiectul raspunde obiectivelor privind conformarea cu obiectivele
Tratatului de Aderare si cu Directivele Europene relevante
-

Numarul de locuitori suplimentar conectati la apa potabile de calitate – C018.

-

Numarul additional de locuitori conectati la sisteme de apa. In acest criteriu se
incadreaza numai numarul de locuitori efectiv nou racordati

-

Incarcarea additional conectata si tratata – C019.

2. Modul in care implementarea proiectului poate fi afectata de obtinerea tarzie a
avizelor necesare (in special avizele CNAIR si SNCF)
3. Aspecte socio-economice care tine cont de importanta economica si sociala a
localitatilor afectate de lucrari
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Incadrarea in obiectivele programelor de finantare
Etapa I – programul POIM
Lucrarile preconizate a se executa in etapa I, se incadreaza în prioritatea POIM 6ii
- Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și
pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc
aceste cerințe, Obiectivul Specific (OS)3.2- Cresterea nivelului de colectare și epurare a
apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a
populatiei și raspunde politicii POIM de dezvoltare a unor companii performante în sectorul
de apa-apa uzata, capabile sa opereze eficient infrastructurile modernizate prin fonduri
europene.
POIM continua actiunile de conformare a infrastructurii de apa incepute în perioada
2007-2013, prin POS “Mediu”, pentru reducerea disparitatilor de dezvoltare economica și
sociala dintre Romania și Statele Membre ale UE. Programul a fost elaborat pentru a
raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaniei identificate în Acordul de Parteneriat 20142020, fiind orientat spre obiectivele Strategiei Europa 2020.
Obiectivul global POIM este: dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie
și prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea crearii premiselor unei cresteri
economice sustenabile, în conditii de siguranta și utilizare eficienta a resurselor naturale.
Pentru stabilirea contributiei proiectului POIM s-a considerat ca pana in 2023 se vor
finaliza toate proiectele paralele care se afla in desfasurare in acest moment (POS fazat,
AFIR, BL, AFM,etc.), Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor POIM în aria de operare
S.C. AQUAVAS S.A., astfel:
•

Cresterea nivelului de deservire a populației, de sisteme publice de alimentare cu
apă de calitate conformă cu Directiva UE 98/83/EC/1998 pentru 102 localitati din 28
de UAT-uri, de la 31,4% din populația din aria de proiect, respectiv 28.870 locuitori,
la 99,7% după implementarea proiectului POIM, reprezentand o populație de 90.742
locuitori, din care numai prin POIM este conectata la apa de calitate o populatie
adițională de 61.872 locuitori (C018).

•

Cresterea nivelului de conectare și tratare a încărcării organice biodegradabile în 6
aglomerari cu peste 2.000 l.e. (din care 2 aglomerări cu peste 10.000 l.e.), conform
cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC, de la 80,99% din încărcarea aglomerărilor
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din aria proiectului, la 97,4% dupa realizarea proiectului POIM respectiv o încărcare
suplimentara de 18.990 l.e (CO19). Prin proiectul POIM se asigură astfel conectarea
și tratarea unei încărcări suplimentare de 4.562 l.e pentru aglomerări cu peste 10.000
l.e – contribuție la 2S31, respectiv 14.428 l.e pentru aglomerări între 2.000 l.e și
10.000 l.e – contribuție la 2S32.
Prin proiect se vor asigura facilități de epurare suplimentare în 3 stații de epurare
din care 1 statie noua, 2 statii existente care vor avea lucrari minore de reabilitare. Toate
cele 3 statii de epurare deservesc aglomerări între 2.000 și 10.000 l.e., astfel: 2 statii
deservesc aglomerari de peste 10.000 LE si o statie (cea noua) deserveste aglomerare intre
2.000 si 10.000 l.e.
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Conformarea cu Directiva 98/83 la nivelul ariei proiectului
Dupa proiect 2024
Populatie alimentată cu apă cu calitate conform cu cerințele Directive
98/83/EC

Inainte de proiect 2023

Nivelul serviciilor prin
POIM

Populatie aditionala
Procent din
Populație
alimentată cu apă de
Populație
Procent din
populație
populația
Procent din
populație
alimentată cu Procent din
calitate în conformitate
populație din
alimentată cu
populație din
populația
conectata din conectata
populația
conectata din
apă de calitate populația
cu Directiva 98/83
aria
apă de calitate în
aria
conectata
aria
aferentă
aferentă ariei
aria
în conformitate aferentă ariei
proiectului
conformitate cu
proiectului
aferentă ariei
proiectului
ariei
proiectului
proiectului
cu Directiva
proiectului
Directiva 98/83
proiectului
loc
%
proiectului
98/83
Localități
urbane

31.179

27.721

89%

27.721

88,9%

30.859

30.859

100%

30.859

100,0%

3.138

10,2%

Localități rurale

60.799

21.793

36%

1.149

1,9%

60.176

59.883

100%

59.883

99,5%

58.734

97,6%

Total populație

91.978

49.514

54%

28.870

31,4%

91.035

90.742

100%

90.742

99,7%

61.872

68,0%

Conformarea cu Directiva EEC 91/271 la nivelul ariei proiectului
Dupa proiect. Incarcare conectată și tratată
suplimentar prin POIM în conformitate cu
Directiva 91/271

Inainte de proiect 2023 - Etapa I
Total încărcare
maximă generată
în aglomerările din
aria proiectului
(PE)

Incarcare conectată și
tratată în
conformitate cu
Directiva 91/271 (PE)

Procent din
încărcarea
totală aferentă
tipului de
aglomerare (PE)

Incarcare conectată și
tratată în conformitate
cu Directiva 91/271
(PE)

Procent din
încărcarea totală
aferentă tipului de
aglomerare (PE)

Aglomerari cu
peste 10.000 L.E

96.872

88.822

92%

93.384

Aglomerari intre
2.000 si 10.000 L.E

18.195

4.370

24%

Total populație

115.067

93.192

80,99%
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Nivelul serviciilor prin POIM - Etapa I

Incarcare aditionala conectată și tratată în
conformitate cu Directiva 91/271 (PE)
(LE)

%

96,86%

4.562

5%

18.798

100,00%

14.428

76,75%

112.182

97,37%

18.990

16,48%

Etapa II – programul PODD
Lucrarile preconizate a se executa in etapa II, se incadreaza în axa prioritara PODD
2 – Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzatasi tranzitia la o economie circulara,
Obiectivul Specific (v)– Promovarea managementului durabil al apei. PODD continua
actiunile de conformare a infrastructurii de apa incepute în perioada 2007-2013, prin POS
“Mediu” si continuate cu POIM 2014-2020, pentru reducerea disparitatilor de dezvoltare
economica și sociala dintre Romania și Statele Membre ale UE.
Obiectivul global PODD este: O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, prin
promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre,
a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării
riscurilor. Pentru stabilirea contributiei proiectului PODD s-a considerat ca pana in 2025 se
vor finaliza toate proiectele aferente POIM, astfel incat etapa a II a a proiectului va contribui
la realizarea obiectivelor PODD în aria de operare S.C. AQUAVAS S.A., astfel:
•

Cresterea nivelului de deservire a populației, de sisteme publice de alimentare cu
apă de calitate conformă cu Directiva UE 98/83/EC/1998 pentru 57 de localitati din
20 de UAT-uri, de la 72,5% din populația din aria de proiect, respectiv 102.866
locuitori, la 99,9% după implementarea proiectului PODD, reprezentand o populație
de 140.123 locuitori, din care numai prin PODD este conectata la apa de calitate o
populatie adițională de 36.822 locuitori (C018).

•

Cresterea nivelului de conectare și tratare a încărcării organice biodegradabile în 10
aglomerari cu peste 2.000 l.e. (din care 3 aglomerări cu peste 10.000 l.e.), conform
cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC, de la 82,7% din încărcarea aglomerărilor
din aria proiectului, la 99,8% dupa realizarea proiectului PODD respectiv o încărcare
suplimentara de 24.666 l.e (CO19). Prin proiectul PODD se asigură astfel conectarea
și tratarea unei încărcări suplimentare de 4.053 l.e pentru aglomerări cu peste 10.000
l.e – contribuție la 2S31, respectiv 20.613 l.e pentru aglomerări între 2.000 l.e și
10.000 l.e – contribuție la 2S32.
Prin proiect se vor asigura facilități de epurare suplimentare în 5 stații de epurare

din care 1 statie noua, 3 statii care se extind si 1 statie care va avea lucrari minore de
reabilitare. Toate cele 5 statii de epurare deservesc aglomerări între 2000 și 10.000 l.e: 1
statie deserveste aglomerari de peste 10.000 l.e., 4 statii deservesc aglomerari intre 2.000
si 10.000 l.e.
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Conformarea cu Directiva 98/83 la nivelul ariei proiectului
Dupa proiect 2026
Populatie alimentată cu apă cu calitate conform cu cerințele Directive
98/83/EC

Inainte de proiect 2025

Nivelul serviciilor prin
POIM

Populatie aditionala
Procent din
Populație
alimentată cu apă de
Populație
Procent din
populație
populația
Procent din
populație
alimentată cu Procent din
calitate în conformitate
populație din
alimentată cu
populație din
populația
conectata din conectata
populația
conectata din
apă de calitate populația
cu Directiva 98/83
aria
apă de calitate în
aria
conectata
aria
aferentă
aferentă ariei
aria
în conformitate aferentă ariei
proiectului
conformitate cu
proiectului
aferentă ariei
proiectului
ariei
proiectului
proiectului
cu Directiva
proiectului
Directiva 98/83
proiectului
loc
%
proiectului
98/83
Localități
urbane

102.721

98.978

96,4%

95.411

92,9%

101.644

101.515

99,87%

101.515

99,9%

5.670

5,6%

Localități rurale

39.074

24.388

62,4%

7.455

19,1%

38.662

38.608

99,86%

38.608

99,9%

31.152

80,6%

Total populație

141.795

123.366

87,0%

102.866

72,5%

140.306

140.123

99,87%

140.123

99,9%

36.822

26,2%

Conformarea cu Directiva EEC 91/271 la nivelul ariei proiectului
Dupa proiect. Incarcare conectată și tratată
suplimentar prin POIM în conformitate cu
Directiva 91/271

Inainte de proiect 2025 - Etapa II
Total încărcare
maximă generată
în aglomerările din
aria proiectului
(PE)

Incarcare
conectată și
tratată în
conformitate cu
Directiva 91/271
(PE)

Procent din
încărcarea totală
aferentă tipului de
aglomerare (PE)

Incarcare conectată și
tratată în conformitate
cu Directiva 91/271
(PE)

Procent din
încărcarea totală
aferentă tipului de
aglomerare (PE)

Aglomerari cu
peste 10.000 L.E

124.403

119.304

95,9%

123.357

Aglomerari intre
2.000 si 10.000 L.E

23.278

2.962

12,7%

Total populație

147.681

122.266

82,79%
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Nivelul serviciilor prin POIM - Etapa II
Incarcare aditionala conectată și tratată în
conformitate cu Directiva 91/271 (PE)
(LE)

%

99,97%

4.053

3%

23.575

99,2%

20.613

86,75%

146.932

99,8%

24.666

16,76%

Total Etapa I + Etapa II
Obiectivele intregului proiect sunt:
•

Cresterea nivelului de deservire a populației, de sisteme publice de alimentare cu
apă de calitate conformă cu Directiva UE 98/83/EC/1998 pentru 159 de localitati din
47 de UAT-uri, de la 56% din populația din aria de proiect, respectiv 133.454 locuitori,
la 99,8% după implementarea proiectului POIM+PODD, reprezentand o populație de
228.983 locuitori, din care prin POIM+PODD este conectata la apa de calitate o
populatie adițională de 99.134 locuitori.

•

Cresterea nivelului de conectare și tratare a încărcării organice biodegradabile în 15
aglomerari cu peste 2.000 l.e. (din care 3 aglomerări cu peste 10.000 l.e.), conform
cerințelor art. 3 al Directivei 91/271/EEC, de la 75,4% din încărcarea aglomerărilor
din aria proiectului, la 99,8% dupa realizarea proiectului PODD respectiv o încărcare
suplimentara de 43.656 l.e.
Prin proiect se vor asigura facilități de epurare în 8 stații de epurare din care 2 statii

noi, 3 statii care se extind si 3 statii care va avea lucrari minore de reabilitare. Dintre acestea,
5 statii de epurare deservesc aglomerări între 2000 și 10.000 l.e, iar 3 statii de epurare
deservesc aglomerari de peste 10.000 l.e.
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Împărțirea pe etape de implementare a proiectului pentru lucrările de apă
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Împărțirea pe etape de implementare a proiectului pentru lucrările de canalizare
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Investitii propuse pentru alimentarea cu apa
Obiectivul principalul al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de
alimentare cu apa și canalizare în aria de operare AQUAVAS S.A., pentru asigurarea unei
ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, protejarea mediului
prin înfiintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort și de
conectare al populatiei.
Prin investitiile propuse în acest proiect se continua procesul de extindere și
reabilitare ale infrastructurii de apa și apa uzata din etapa 2007-2013 în zonele urbane cu
peste 10.000 de locuitori și se propun investitii vizand aglomerarile intre 2000 si 10.000 l.e
si sistemele de apa pentru localitatile cu peste 50 de locuitori:

Centralizare investitii sector de apa la nivel de arie de proiect

N°

Indicatori

U.M

Cantitate
totala

1

Front de captare subterana - extindere

foraje

35

2

Front de captare subterana - reabilitare

foraje

0

3

Conducta de aductiune - extindere

km

375,1

4

Conducta de aductiune - reabilitare

km

2,7

5

Statie de tratare/clorinare - extindere

unitati

63

6

Statie de tartare/clorinare - reabilitare

unitãti

1

7

Rezervor de inmagazinare - extindere

unitãti

41

8

Rezervor de inmagazinare - reabilitare

unitãti

12

9

Statie de pompare apa potabila - extindere

unitati

124

10

Statie de pompare apa potabila - reabilitare

unitati

6

11

Retea de distributie - extindere

km

621,7

12

Retea de distributie - reabilitare

km

46,2
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Centralizare investitii sector de apa - Etapa I

N°

Indicatori

U.M

Cantitate
totala

1

Front de captare subterana - extindere

foraje

18

2

Front de captare subterana - reabilitare

foraje

0

3

Conducta de aductiune - extindere

km

225,7

4

Conducta de aductiune - reabilitare

km

2,7

5

Statie de tratare/clorinare - extindere

unitati

41

6

Statie de tratare/clorinare - reabilitare

unitãti

1

7

Rezervor de inmagazinare - extindere

unitãti

25

8

Rezervor de inmagazinare - reabilitare

unitãti

7

9

Statie de pompare apa potabila - extindere

unitati

97

10

Statie de pompare apa potabila - reabilitare

unitati

4

11

Retea de distributie - extindere

km

466,6

12

Retea de distributie - reabilitare

km

3,4

Centralizare investitii sector de apa - Etapa II

N°

Indicatori

U.M

Cantitate
totala

1

Front de captare subterana - extindere

foraje

17

2

Front de captare subterana - reabilitare

foraje

0

3

Conducta de aductiune - extindere

km

149,4

4

Conducta de aductiune - reabilitare

km

0

5

Statie de tratare/clorinare - extindere

unitati
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6

Statie de tratare/clorinare - reabilitare

unitãti

0

17

N°

Indicatori

U.M

Cantitate
totala

7

Rezervor de inmagazinare - extindere

unitãti

16

8

Rezervor de inmagazinare - reabilitare

unitãti

5

9

Statie de pompare apa potabila - extindere

unitati

27

10

Statie de pompare apa potabila - reabilitare

unitati

2

11

Retea de distributie - extindere

km

155,0

12

Retea de distributie - reabilitare

km

42,7

Investitii propuse pentru apa uzata
Pentru conformarea cu Directiva 91/271/CEE, prin proiect sunt propuse investitii la nivelul
ariei proiectului așa cum a rezultat în urma analizei de opțiuni, rezultat care a dus la gruparea
aglomerarilor in functie de modul de colectare si descarcare a apelor uzate, astfel:

Centralizare investitii sector de apa uzată la nivel de arie de proiect

N°

Indicatori

U.M

Cantitate
totala

1

Extinderea reţelei de canalizare gravitationala

km

326,5

2

Reabilitarea reţelei de canalizare gravitationala

km

27,5

3

Extinderea conductei de refulare

buc

76,6

4

Reabilitarea conductei de refulare

km

2,1

5

Construirea staţiilor de pompare apã uzatã

buc

156

6

Reabilitarea staţiilor de pompare apã uzatã

buc

5

7

Extinderea/construirea staţiilor de epurare apã uzatã

buc

5

8

Reabilitarea staţiilor de epurare apã uzatã

buc

3
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Centralizare investitii sector de apa uzată – Etapa I

N°

Indicatori

U.M

Cantitate
totala

1

Extinderea reţelei de canalizare gravitationala

km

147,8

2

Reabilitarea reţelei de canalizare gravitationala

km

0,9

3

Extinderea conductei de refulare

buc

33,1

4

Reabilitarea conductei de refulare

km

0,25

5

Construirea staţiilor de pompare apã uzatã

buc

71

6

Reabilitarea staţiilor de pompare apã uzatã

buc

3

7

Extinderea/ construirea staţiilor de epurare apã uzatã

buc

1

8

Reabilitarea staţiilor de epurare apã uzatã

buc

2

Centralizare investitii sector de apa uzată – Etapa II

N°

Indicatori

U.M

Cantitate
totala

1

Extinderea reţelei de canalizare gravitationala

km

178,8

2

Reabilitarea reţelei de canalizare gravitationala

km

26,6

3

Extinderea conductei de refulare

buc

43,5

4

Reabilitarea conductei de refulare

km

1,9

5

Construirea staţiilor de pompare apã uzatã

buc

85

6

Reabilitarea staţiilor de pompare apã uzatã

buc

2

7

Extinderea/ construirea staţiilor de epurare apã uzatã

buc

4

8

Reabilitarea staţiilor de epurare apã uzatã

buc

1
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Costurile totale estimate ale proiectului

Costurile unitare de investitie au fost determinate pentru fiecare obiect component al
sistemului de alimentare cu apa, respectiv de canalizare. Detalii privind costurile unitare se
găsesc in Volumul II – Anexe la Studiul de Fezabilitate, Anexa 2.7 – Bază de date de
costuri unitare apă, respectiv Anexa 3.6. – Bază de date de costuri unitare canal,
precum și Anexa 5.1. Deviz general prețuri constante, Anexa 5.2. Deviz general prețuri
curente.
Costurile unitare si costurile de investiție sunt exprimate in Euro, anul de referință
pentru toate prețurile utilizate fiind din martie al anului 2021.

Valoarea totală a investițiilor din cadrul Proiectului a fost estimată la:
276.303.114 Euro fără TVA (prețuri constante), din care

•

o Etapa I - 151.972.465 euro,
o Etapa II - 124.330.649 euro,
respectiv 443.110.666 Euro fara TVA (preturi curente) din care

•

o Etapa I - 235.850.324 euro si
o Etapa II - 207.260.343 euro.

Costurile totale de investiție, fără TVA, defalcate pe componentele de apă/ apă uzată, sunt:
Costuri de investitie (Etapa I+Etapa II) pentru proiect in preturi “constante”

Total
Constructii
Instalatii si
echipamente
Achizitie
terenuri
INVESTITIE
NETA
Taxa de
planificare si
proiectare

APĂ

APĂ UZATĂ

RON
972.359.537

EURO
196.587.186

RON
560.410.181

EURO
113.301.157

RON
411.949.357

EURO
83.286.029

167.734.130

33.911.716

72.619.812

14.681.940

95.114.318

19.229.776

0

0

0

0

0

0

1.140.093.667

230.498.902

633.029.992

127.983.097

507.063.675

102.515.805

15.955.776

3.225.865

13.167.760

2.662.197

2.788.015

563.668
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Asistenta
tehnica
Publicitate
Supervizare
Comisioane,
taxe legale
Cheltuieli
nepravazute
TOTAL
INVESTITIE

35.215.298

7.119.667

19.901.201

4.023.533

15.314.097

3.096.134

989.240
40.668.099

200.000
8.222.089

572.858
23.524.626

115.818
4.756.101

416.382
17.143.473

84.182
3.465.989

13.680.298

2.765.820

7.798.766

1.576.719

5.881.532

1.189.101

120.048.085

24.270.771

67.293.894

13.605.170

52.754.191

10.665.600

1.366.650.462

276.303.114

765.289.097

154.722.635

601.361.365

121.580.479

Costuri totale de investitie (Etapa I+Etapa II) pentru proiect in preturi “curente”
Total
Constructii
Instalatii si
echipamente
Achizitie
terenuri
INVESTITIE
NETA
Taxa de
planificare si
proiectare
Asistenta
tehnica
Publicitate
Supervizare
Comisioane,
taxe legale
Cheltuieli
nepravazute
TOTAL
INVESTITIE

APĂ

APĂ UZATĂ

RON

EURO

RON

EURO

RON

EURO

1.562.540.135

315.907.188

894.521.034

180.850.154

668.019.101

135.057.034

266.925.869

53.965.846

114.891.946

23.228.326

152.033.922

30.737.520

0

0

0

0

0

0

1.829.466.003

369.873.035

1.009.412.980

204.078.481

820.053.023

165.794.554

25.615.036

5.178.730

21.155.634

4.277.149

4.459.402

901.581

56.782.313

11.479.987

31.878.686

6.445.086

24.903.627

5.034.901

1.587.661
63.622.145

320.986
12.862.833

913.280
36.573.033

184.643
7.394.168

674.381
27.049.112

136.343
5.468.665

21.975.776

4.442.961

12.444.366

2.515.945

9.531.410

1.927.017

192.665.044

38.952.134

107.334.550

21.700.406

85.330.493

17.251.727

2.191.713.978

443.110.666

1.219.712.530

246.595.878

972.001.448

196.514.789

Etapa I - Costuri totale de investitie
Costuri de investitie Etapa I pentru proiect in preturi “constante”
Total
Constructii
Instalatii si
echipamente
Achizitie
terenuri
INVESTITIE
NETA

APĂ

APĂ UZATĂ

RON
517.716.785

EURO
104.669.602

RON
350.669.940

EURO
70.896.838

RON
167.046.844

EURO
33.772.764

111.973.599

22.638.308

54.306.303

10.979.399

57.667.296

11.658.909

0

0

0

0

0

0

629.690.384

127.307.910

404.976.244

81.876.237

224.714.140

45.431.673

21

Taxa de
planificare si
proiectare
Asistenta
tehnica
Publicitate
Supervizare
Comisioane,
taxe legale
Cheltuieli
nepravazute
TOTAL
INVESTITIE

8.713.864

1.761.729

7.049.026

1.425.140

1.664.839

336.589

17.078.770

3.452.907

11.477.272

2.320.422

5.601.499

1.132.485

544.082
22.248.240

110.000
4.498.047

368.072
15.050.961

74.415
3.042.934

176.010
7.197.279

35.585
1.455.113

7.352.102

1.486.414

4.914.171

993.524

2.437.931

492.890

66.058.764

13.355.458

42.795.336

8.652.165

23.263.428

4.703.293

751.686.206

151.972.465

486.631.081

98.384.837

265.055.125

53.587.628

Costuri totale de investitie Etapa I pentru proiect in preturi “curente”
Total
Constructii
Instalatii si
echipamente
Achizitie
terenuri
INVESTITIE
NETA
Taxa de
planificare si
proiectare
Asistenta
tehnica
Publicitate
Supervizare
Comisioane,
taxe legale
Cheltuieli
nepravazute
TOTAL
INVESTITIE

APĂ

APĂ UZATĂ

RON
804.014.167

EURO
162.551.892

RON
544.590.417

EURO
110.102.789

RON
259.423.749

EURO
52.449.102

173.894.999

35.157.292

84.337.689

17.051.007

89.557.310

18.106.286

0

0

0

0

0

0

977.909.166

197.709.184

628.928.106

127.153.796

348.981.060

70.555.388

13.532.631

2.735.965

10.947.137

2.213.242

2.585.494

522.723

26.523.330

5.362.365

17.824.203

3.603.615

8.699.128

1.758.750

844.959
33.745.710

170.830
6.822.553

571.616
22.829.013

115.567
4.615.465

273.343
10.916.697

55.263
2.207.088

11.417.814

2.308.401

7.631.707

1.542.943

3.786.107

765.458

102.589.261

20.741.026

66.461.157

13.436.812

36.128.103

7.304.214

1.166.562.871

235.850.324

755.192.939

152.681.440

411.369.932

83.168.884

Etapa II - Costuri totale de investitie
Costuri totale de investitie Etapa II pentru proiect in preturi “constante”
Total
Constructii
Instalatii si
echipamente
Achizitie terenuri

APĂ

APĂ UZATĂ

RON

EURO

RON

EURO

RON

EURO

454.642.752

91.917.584

209.740.240

42.404.319

244.902.512

49.513.265

55.760.531

11.273.408

18.313.508

3.702.541

37.447.022

7.570.867

0

0

0

0

0

0
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INVESTITIE
NETA
Taxa de
planificare si
proiectare

510.403.283

103.190.992

228.053.749

46.106.860

282.349.535

57.084.132

7.241.911

1.464.136

6.118.735

1.237.058

1.123.177

227.079

Asistenta tehnica

18.136.528

3.666.760

8.423.929

1.703.111

9.712.598

1.963.649

Publicitate
Supervizare
Comisioane,
taxe legale
Cheltuieli
nepravazute
TOTAL
INVESTITIE

445.158
18.419.859

90.000
3.724.043

204.785
8.473.665

41.403
1.713.167

240.373
9.946.194

48.597
2.010.876

6.328.196

1.279.406

2.884.595

583.194

3.443.601

696.211

53.989.321

10.915.313

24.498.557

4.953.006

29.490.764

5.962.307

614.964.256

124.330.649

278.658.016

56.337.798

336.306.240

67.992.851

Costuri totale de investitie Etapa II pentru proiect in preturi “curente”
Total
Constructii
Instalatii si
echipamente
Achizitie terenuri
INVESTITIE
NETA
Taxa de
planificare si
proiectare
Asistenta tehnica
Publicitate
Supervizare
Comisioane,
taxe legale
Cheltuieli
nepravazute
TOTAL
INVESTITIE

APĂ

APĂ UZATĂ

RON
758.525.968

EURO
153.355.297

RON
349.930.617

EURO
70.747.365

RON
408.595.351

EURO
82.607.932

93.030.869

18.808.554

30.554.257

6.177.319

62.476.612

12.631.235

0

0

0

0

0

0

851.556.838

172.163.851

380.484.874

76.924.684

471.071.963

95.239.166

12.082.405

2.442.765

10.208.497

2.063.907

1.873.908

378.858

30.258.983
742.702
29.876.435

6.117.622
150.156
6.040.280

14.054.484
341.664
13.744.020

2.841.471
69.076
2.778.703

16.204.499
401.037
16.132.415

3.276.151
81.080
3.261.578

10.557.962

2.134.560

4.812.659

973.001

5.745.304

1.161.559

90.075.783

18.211.108

40.873.393

8.263.595

49.202.390

9.947.513

1.025.151.107

207.260.343

464.519.591

93.914.438

560.631.516

113.345.905

Impactul proiectului asupra costurilor de operare

Costuri exploatare –
activitatea de apa
Apa bruta
Apa importata
Materiale
Electricitate

2018

2023

2024

2026

2041

2049

115,722
512,731
856,958

175,892
362,648
1,962,832

196,983
397,586
2,364,920

191,573
435,845
2,741,546

239,928
545,857
3,697,534

265,975
605,114
4,264,107
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Costuri exploatare –
activitatea de apa
Salarii brute
Taxe aferente
salariilor
Intretinere si reparatii
Servicii prestate de
terti
Alte cheltuieli de
exploatare
Total

Costuri de exploatare –
activitatea de apa uzata
Materiale
Energie electrica
Salarii brute
Taxe aferente salariilor
Intretinere si reparatii
Servicii prestate de terti
Costuri cu valorificarea
namolului
Alte cheltuieli de exploatare
Total

2018

2023

2024

2026

2041

2049

3,168,337

4,065,626

4,528,680

4,865,826

6,335,388

7,292,931

105,178

134,965

150,337

161,529

210,314

242,101

22,273

373,415

1,444,632

1,473,669

2,408,615

2,608,185

238,376

144,096

145,537

148,462

172,360

186,641

440,510

604,894

610,942

623,222

723,542

783,492

5,460,086

7,824,368

9,839,617

10,641,672

14,333,538

16,248,546

2018

2023

2024

2026

2041

2049

332,570
418,300
1,967,560
72,147
17,859
195,035

205,800
848,251
2,568,874
94,196
647,750
98,988

257,838
1,093,504
2,835,365
103,968
1,539,800
99,978

325,851
1,328,773
3,095,952
113,523
1,570,750
101,987

361,357
1,586,863
4,030,982
147,809
2,402,422
118,404

377,103
1,722,738
4,640,233
170,149
2,601,479
128,215

-

650,508

414,504

436,020

394,068

374,758

267,971
3,271,443

518,650
5,633,017

523,836
6,868,792

534,365
7,507,221

620,381
9,662,287

671,784
10,686,458

24

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI UAT JUDEȚUL VASLUI
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI – ETAPA I
Obiectiv de investiții
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Valoare
inclusiv TVA
[Lei]

Valoare
exclusiv TVA
[Lei]

Valoare
inclusiv TVA
[Euro] 1)

Valoare
exclusiv TVA
[Euro] 1)

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI

338.131.084

284.746.352

68.361.790

57.568.710

158.862.039

133.497.512

32.117.997

26.989.914

232.392.868

195.754.339

46.984.123

39.576.713

143.501.263

120.589.297

29.012.426

24.380.190

105.738.216

88.992.012

21.377.667

17.991.996

15.360.775

12.908.215

3.105.571

2.609.724

din care C+M
SAA

SC

Valoarea investiției
Sistem Alimentare cu Apă
din care C+M
Valoarea investiției
Sistem de canalizare
din care C+M
EȘALONAREA INVESTIȚIEI
Investiție totală mii euro
din care C+M
Investiție totală mii lei
din care C+M

2022

2023

2024

5.465,813
2.747,134
27.035,003

30.079,888
13.514,214
148.781,142

22.023,009
10.728,565
108.930,206

13.587,876

66.844,006

53.065,630

luni

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE
INDICATORI FIZICI - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

27
UM

2S72
Front de captare subterană, extindere
buc.
2S72
Conducta de aducțiune, reabilitare
km
A1
Conducta de aducțiune, extindere
km
A3
Stație de tratare a apei, reabilitare
buc.
A4
Stație de tratare a apei, extindere
buc.
2S73
Stație de clorinare a apei, extindere
buc.
2S73
Rezervor de inmagazinare, reabilitare
buc.
2S73
Rezervor de inmagazinare, extindere
buc.
A2
Stație de pompare apă potabilă, reabilitare
buc.
A5
Stație de pompare apă potabilă, extindere
buc.
2S78
Rețea de distribuție a apei potabile, reabilitare
km
2S78
Rețea de distribuție a apei potabile, extindere
km
INDICATORI FIZICI - SISTEM DE CANALIZARE
UM
2S74
Rețea de canalizare, reabilitare
km
2S74
Rețea de canalizare, extindere
km
A10
Conducta de refulare, reabilitare
km
A12
Conducta de refulare, extindere
km
2S75
Statii de pompare ape uzate, reabilitare
buc.
2S75
Statii de pompare ape uzate, extindere
buc.
A11
Stație de epurare ape uzate, reabilitare
buc.
Stație de epurare ape uzate, extindere
buc.
1) Valoarea în Euro este determinată la cursul 1 € = 4,9462 Lei, BNR, mediu luna mai 2022
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Cantitate
0
0,00
183,80
0
0
0
0
0
0
26
0,00
0,00

Cantitate

0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI – ETAPA II
Obiectiv de investiții
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Valoare
inclusiv TVA
[Lei]

Valoare
exclusiv
TVA
[Lei]

Valoare
inclusiv
TVA
[Euro] 1)

Valoare
exclusiv
TVA
[Euro] 1)

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI

118.257.562

99.629.474

23.908.771

20.142.629

din care C+M
SAA
SC

75.685.282

63.601.077

15.301.703

12.858.574

Valoarea investiției Sistem de Alimentare cu Apă

107.021.634

90.170.165

21.637.142

18.230.190

din care C+M

72.873.415

61.238.164

14.733.212

12.380.851

Valoarea investiției Sistem de canalizare

11.235.928

9.459.308

2.271.628

1.912.440

2.811.867

2.362.913

568.490

477.723

2026

2027

2028

2029

4.692,536

41,165

41,165

41,165

3.172,544

0,000

0,000

0,000

23.210,220

203,612

203,612

203,612

15.692,036

0,000

0,000

0,000

din care C+M
EȘALONAREA
2023
2024
2025
INVESTIȚIEI
Investiție
totală mii
2.691,839
5.227,840
7.406,919
euro
din care
1.802,487
3.256,743
4.626,800
C+M
Investiție
totală mii
13.314,375
25.857,941
36.636,103
lei
din care
8.915,460
16.108,503
22.885,078
C+M
DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE

luni

INDICATORI FIZICI - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
2S72
Front de captare subterană, extindere
2S72
Conducta de aducțiune, reabilitare
A1
Conducta de aducțiune, extindere
A3
Stație de tratare a apei, reabilitare
A4
Stație de tratare a apei, extindere
2S73
Stație de clorinare a apei, extindere
2S73
Rezervor de inmagazinare, reabilitare
2S73
Rezervor de inmagazinare, extindere
A2
Stație de pompare apă potabilă, reabilitare
A5
Stație de pompare apă potabilă, extindere
2S78
Rețea de distribuție a apei potabile, reabilitare
2S78
Rețea de distribuție a apei potabile, extindere
INDICATORI FIZICI - SISTEM DE CANALIZARE
2S74
Rețea de canalizare, reabilitare
2S74
Rețea de canalizare, extindere
A10
Conducta de refulare, reabilitare
A12
Conducta de refulare, extindere
2S75
Statii de pompare ape uzate, reabilitare
2S75
Statii de pompare ape uzate, extindere
A11
Stație de epurare ape uzate, reabilitare
Stație de epurare ape uzate, extindere
1) Valoarea în Euro este determinată la cursul 1 € = 4,9462 Lei, BNR, mediu luna mai 2022
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36
UM

Cantitate

UM

Cantitate

buc.
km
km
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
km
km
km
km
km
km
buc.
buc.
buc.
buc.

0
0,00
79,57
0
0
0
0
0
0
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0

Costurile de investiții aferente UAT județul Vaslui sunt detaliate în tabelul de mai jos:
UAT JUDETUL VASLUI PREȚURI CURENTE (EURO)
Nr.
crt.
1
2

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE
INVESTIȚII
Extinderea a 263,37 km conducte de
aducțiune
Construcția a 32 de stații de pompare pe
conductele de aducțiune

APĂ

21.137.534

11.353.892

32.491.426

21.137.534

11.353.892

32.491.426

2.679.995

519.501

3.199.496

2.679.995

519.501

3.199.496

1.601.664

3.286.025

1.634.758

3.236.422

3.319.118

3.203.328

6.522.446

5.515.045

6.034.321

6.034.321

11.549.366

11.549.366

7.489.420

7.489.420

7.489.420

7.489.420

4

Echipamente, utilaje și dotări operator pentru
exploatarea și întreținerea infrastructurii de
apă și apă uzată din aria de operare

5.515.045

5

Instalație de valorificare energetică a
nămolului

7
8

1.601.664

TOTAL

TOTAL UAT
JUDEȚUL
VASLUI

TOTAL

1.684.361

ETAPA II

TOTAL
ETAPA II

ETAPA II

Construire Laborator central de monitorizare
a calității apei și Dispecerat Regional SCADA
complet dotate și utilate

ETAPA I

TOTAL
ETAPA I

ETAPA I

3

6

CANALIZARE

Instalații preparare hipoclorit de sodiu pentru
508.385
182.054
690.440
dezinfecția apei
Licențe software pentru descărcarea datelor
de la contoarele cu citire la distanță și alte
26.246
21.022
47.268
6.678
6.678
dotări
ALTE CHELTUIELI (Studii și expertize, avize, acorduri și autorizații, proiectare și asistență tehnică, dirigenție de șantier,
comisioane, taxe, cote legale, cheltuieli diverse și neprevăzute, etc. conform Devizului General aferent UAT Județul Vaslui)

508.385

182.054

690.440

32.924

21.022

53.945

10.851.968

4.862.831

15.714.799

57.568.710

20.142.629

77.711.339

TVA

10.793.080

3.766.142

14.559.222

TOTAL INVESTIȚII EURO CU TVA

68.361.790

23.908.771

92.270.561

TOTAL INVESTIȚII EURO FĂRĂ TVA

31.551.565

13.678.134

45.229.699
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15.165.177

1.601.664

16.766.841

Listă echipamente, utilaje și dotări operator pentru exploatarea și întreținerea
infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare

Nr.
crt.
1

DENUMIRE ECHIPAMENT DIN DOTAREA OPERATORULUI

U.M.

Cantitate

buc

2

buc

2

buc
buc

2
3

buc

3

buc

2

buc

2

8.1

Autovidanje 8 mc
Autocurățitor combinat pentru canalizare cu capacitatea de 10
mc
Automacara 18 tone
Autobasculante 11-12 tone
Buldoexcavator (101 CP, 4400 cc) complet echipat (cupe diferite
marimi, picon etc)
Cilindru compactor (latime tambur 600 mm), inclusiv mini
remorcă transport)
Autoutilitara CCTV
Unitate mobila max. 3.5 tone dotata cu echipamente pentru
detectarea pierderilor de apa
Vehicul pentru transportul si depozitarea echipamentelor de
detectare a pierderilor in rețelele de apa, inclusiv amenajare

8.2

Sistem pentru prelocalizarea pierderilor de apa prin înregistrarea si
analiza zgomotelor de pe rețea, cu un set de 45 loggeri de zgomot

8.3

Corelator digital pentru localizarea pierderilor de apa din conducte
Locator de trasee conducte metalice si nemetalice pentru localizarea
traseelor îngropate
Detector acustic pentru confirmarea exacta a pierderilor de apa in
teren
Locator feromagnetic pentru localizarea capacelor de camin sau a
altor obiecte feroase îngropate
Data logger de presiune
Debitmetru portabil Dn 50 – Dn 1500 mm
Sistem informatic compus din PC tip laptop si Imprimanta

buc

2

buc
buc
buc
buc

2
2
1
1

13.1

Sistem de inspecție a puțurilor forate
Vehicul pentru transport hipoclorit
Tractor transport nămol pe terenuri agricole
Autospeciala transport nămol
Autospeciala tip "A" de transport personal si echipamente
pentru intervenții la avarii retele
Autoutilitara 3.5 t, cu 6+1 locuri si platforma usoara cu obloane

13.2
13.3
13.4
13.5

Motocompresor mobil (tractabil)
Ciocan demolator pneumatic
Generator electric
Freza pentru taiere asfalt/beton

buc

5

2
3
4
5
6
7
8

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
10
11
12
13
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13.6
13.7
13.8
13.9
13.10

15

Mai compactor
Motopompa pentru apa uzata
Presa hidraulica pentru obturare conducte
Aparat de sudura cap la cap pentru conducte PE (Dn 500 mm)
Aparat de sudura prin electrofuziune pentru conducte PE (Dn 500
mm)
Autolaborator mobil pentru determinări calitative a apei si a
apei uzate
Grupuri electrogene + automatizare

16

Mini buldoexcavator complet echipat (picon , cupe etc)

buc

3

17
18
19

Minibuldoexcavatoare şenile 25 CP max
Instalație foraj orizontal
Panouri metalice pentru sprijiniri de maluri + tiranți (ml)

buc
buc

5
2

ml

200

20
21

Generator electric 60 KVA
Generator electric 250 KVA

buc
buc

2
1

14

buc

2

buc

6

In vederea imbunatatirii performantei operationale si financiare a operatorului este
necesara dotarea operatorului cu echipamente si realizarea unui sediu pentru amenajarea
si dotarea unui Laborator de monitorizare a calitatii apei in vederea acreditatii si a unui
Dispecerat central SCADA. Totodata, pentru reducerea cantitatii de namol generate in
statiile de epurare din aria de operare, va fi realizata o instalatie de uscare a namolului. De
asemenea, pentru asigurarea calitatii apei potabile distribuite conform legislatiei in vigoare
in sistemele de alimentare cu apa din judetul Vaslui se propun 4 statii noi de electro-clorare
pentru producere reactiv de dezinfectie (hipoclorit de sodiu) si care vor fi amplasate in
incintele statiilor de tratare din Vaslui, Husi, Negresti si Barlad. Prin investitiile propuse in
prezenta documentatie se urmareste imbunatatirea conditiilor de operare si intretinere ale
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare la nivelul operatorului regional.

COSTURILE PROIECTULUI

Sursa de finanțare
Deficitul de finanțare este calculat pe baza metodologiei furnizate de “Ghidul pentru
analiza cost – beneficiu a proiectelor de investitii. Instrument de evaluare economica pentru
politica de coeziune 2014-2020”, emis de Comisia Europeana in decembrie 2014. In 2019,
Ministerul Fondurilor Europene a realizat un studiu pentru posibilitatea aplicarii unei rate
forfetare de 6% ceea ce corespunde unui echivalent de deficit de finantare de 94%. Acest
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studiu a fost verificat si validat de către Autoritatea de Audit in luna Iunie 2019 si a fost
aplicat la prezentul proiect.
Nivelul deficitului de finanțare calculat cu o rata de actualizare de 4% este de 94,00%.
Conform Programului Operațional Infrastructura Mare, mixul de finantare pentru
acoperirea “deficitului de finanțare” are următoarea structură:
•

Grant UE pentru axa prioritara: 85.00 %;

•

Contribuție Buget de Stat: 13.00 %;

•

Contribuție Buget Local: 2.00%.

COSTURI PROIECT UAT JUDEȚUL VASLUI – ETAPA I

1euro = 4,9462 lei
NR.
CRT.
I
a.
b.
c.
d.
d.1.
d.2.
d.3.
e.
II
a.
b.
III
IV

SURSE DE FINANŢARE
Valoarea totală a proiectului (b +c)
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Funding Gap 94 % (deficit de finanțare) (b x 0,94)
GRANT UE 85 % (d x 0,85)
Contribuție Buget de stat 13 % (d x 0,13)
Contribuție Buget local 2 % (d x 0,02)
Non-funding Gap 6 % (flat rate) (b x 0,06)
Contribuţia proprie a UAT JUDEȚUL VASLUI în
proiect 2 % (d.3.)
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
TVA
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ (b – II)
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VALOARE
mii lei
338.131,084
0,000
284.746,352
53.384,733
267.661,570
227.512,335
34.796,004
5.353,231
17.084,782

mii euro
68.361,790
0,000
57.568,710
10.793,080
54.114,587
45.997,399
7.034,896
1.082,292
3.454,123

5.353,231

1.082,292

0,000
5.353,231
53.384,733

0,000
1.082,292
10.793,080

279.393,120

56.486,418

COSTURI PROIECT UAT JUDEȚUL VASLUI – ETAPA II
1euro = 4,9462 lei
NR.
CRT.
I
a.
b.
c.
d.
d.1.
d.2.
d.3.
e
II
a.
b.
III
IV

SURSE DE FINANŢARE
Valoarea totală a proiectului (b + c)
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Funding Gap 94 % (deficit de finanțare) (b x 0,94)
GRANT UE 85 % (d x 0,85)
Contribuție Buget de stat 13 % (d x 0,13)
Contribuție Buget local 2 % (d x 0,02)
Non-funding Gap 6 % (flat rate) (b x 0,06)
Contribuţia proprie a UAT JUDEȚUL VASLUI în
proiect 2 % (d.3.)
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
TVA
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ (b – II)

Întocmit,
Manager UIP REGIONAL,
Ing. Cătălin MUȘAT
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VALOARE
mii lei
118.257,562
0,000
99.629,474
18.628,088
93.651,705
79.603,949
12.174,722
1.873,034
5.977,769

mii euro
23.908,771
0,000
20.142,629
3.766,141
18.934,071
16.093,961
2.461,429
378,681
1.208,558

1.873,034

378,681

0,000
1.873,034
18.628,088

0,000
378,681
3.766,141

97.756,440

19.763,948

Contribuții UAT-uri etapa I
Nr. Crt. Denumire UAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

UAT HUSI
UAT DUDA-EPURENI
UAT STANILESTI
UAT LUNCA BANULUI
UAT PADURENI
UAT DIMITRIE CANTEMIR
UAT HOCENI
UAT VASLUI
UAT ZAPODENI
UAT MUNTENII DE SUS
UAT TANACU
UAT VALENI
UAT FERESTI
UAT CODAESTI
UAT TACUTA
UAT REBRICEA
UAT NEGRESTI
UAT TODIRESTI
UAT RAFAILA
UAT DUMESTI
UAT BACESTI
UAT MICLESTI
UAT PUNGESTI
UAT STEFAN CEL MARE
UAT BALTENI
UAT DELESTI
UAT COZMESTI
UAT OSESTI
UAT IVANESTI
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
TOTAL ETAPA I

Total mii euro
Funding GAP
Total eligibil
cu TVA
94 %
11.602,399
10.079,489
12.252,697
10.818,537
5.153,234
6.360,367
3.210,819
746,042
7.842,929
12.020,728
4.382,593
24.705,990
3.993,945
10.708,063
2.687,898
5.299,608
8.612,756
1.246,102
2.706,974
20.808,924
12.161,527
2.671,389
3.167,795
6.731,904
276,283
4.364,740
7.365,431
1.455,461
8.162,288
68.361,790
279.958,701

9.774,467
8.492,916
10.324,053
9.116,149
4.342,073
5.359,140
2.705,303
627,970
6.608,443
10.128,935
3.692,722
20.817,994
3.365,309
9.021,141
2.264,667
4.464,530
7.257,356
1.049,944
2.280,703
17.530,506
10.246,944
2.249,994
2.668,952
5.672,046
232,640
3.677,371
6.206,027
1.225,927
6.877,391
57.568,710
235.850,324

9.187,999
7.983,341
9.704,610
8.569,180
4.081,548
5.037,591
2.542,985
590,291
6.211,936
9.521,199
3.471,158
19.568,915
3.163,391
8.479,873
2.128,787
4.196,658
6.821,915
986,947
2.143,861
16.478,676
9.632,128
2.114,995
2.508,815
5.331,724
218,682
3.456,729
5.833,666
1.152,371
6.464,748
54.114,587
221.699,304

TVA
1.827,932
1.586,573
1.928,644
1.702,388
811,161
1.001,227
505,516
118,072
1.234,487
1.891,793
689,871
3.887,995
628,635
1.686,922
423,231
835,078
1.355,399
196,158
426,271
3.278,418
1.914,583
421,395
498,843
1.059,858
43,643
687,369
1.159,404
229,534
1.284,897
10.793,080
44.108,377

Contributia
2%
183,760
159,667
194,092
171,384
81,631
100,752
50,860
11,806
124,239
190,424
69,423
391,378
63,268
169,597
42,576
83,933
136,438
19,739
42,877
329,574
192,643
42,300
50,176
106,634
4,374
69,135
116,673
23,047
129,295
1.082,292
4.433,986

Contribuții UAT-uri etapa a II - a
Nr. Crt. Denumire UAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
30

UAT BARLAD
UAT PERIENI
UAT ZORLENI
UAT FRUNTISENI
UAT MURGENI
UAT FALCIU
UAT BEREZENI
UAT VETRISOAIA
UAT DODESTI
UAT BOGDANESTI
UAT COSTESTI
UAT VASLUI
UAT MUNTENII DE JOS
UAT LIPOVAT
UAT POGANA
UAT IANA
UAT BACANI
UAT BOGDANA
UAT ALEXANDRU VLAHUTA
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
TOTAL ETAPA II

Total mii euro
Total eligibil
cu TVA
35.936,141
12.851,539
27.697,708
3.104,281
16.367,282
18.150,450
15.975,975
13.077,808
2.276,180
3.801,884
1.162,065
24.960,430
12.938,994
3.253,737
1.329,391
21.776,821
5.055,691
1.668,607
678,050
23.908,771
245.971,805

30.285,010
10.826,978
23.341,086
2.615,897
13.788,147
15.294,556
13.459,311
11.020,886
1.917,964
3.203,112
978,868
21.035,628
10.903,307
2.741,700
1.120,290
18.347,887
4.259,933
1.405,982
571,173
20.142,629
207.260,343

Funding Gap
94 %
28.467,909
10.177,360
21.940,620
2.458,943
12.960,859
14.376,882
12.651,752
10.359,633
1.802,886
3.010,925
920,136
19.773,490
10.249,108
2.577,198
1.053,073
17.247,013
4.004,337
1.321,623
536,902
18.934,072
194.824,722

TVA
5.651,131
2.024,561
4.356,623
488,383
2.579,134
2.855,895
2.516,665
2.056,922
358,216
598,772
183,197
3.924,802
2.035,687
512,037
209,101
3.428,935
795,758
262,625
106,877
3.766,141
38.711,462

Contributia
2%
569,358
203,547
438,812
49,179
259,217
287,538
253,035
207,193
36,058
60,219
18,403
395,470
204,982
51,544
21,061
344,940
80,087
26,432
10,738
378,681
3.896,494

