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RAPORT 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit 2019 

și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru “Proiectul Regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt” 

 

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana Romania si-a asumat obligații 
care implica investiții importante in infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu 
apa si de canalizare. 

Din studiile efectuate la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, rezultă cu 
claritate ca, pentru buna funcționare a Serviciilor si pentru ca Serviciile sa 
îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația in vigoare si de 
angajamentele asumate de Romania in procesul de aderare la Uniunea Europeana 
sunt necesare investiții financiare importante in sistemele publice de alimentare cu apa 
si de canalizare, care depășesc in mod considerabil capacitățile financiare ale 
acestora. Procesul de regionalizare reprezintă un element esențial in vederea atingerii 
obiectivelor ambițioase de investiții. 

Temeiul legal avut in vedere la întocmirea proiectului de hotărâre îl constituie 
prevederile art.12 alin. (1) lit. c) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare, (r2), modificata si completata prin Legea nr. 215/2018, care 
potrivit căruia in exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice 
locale adopta hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare, printre altele, la 
aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea si reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare. 

Conform punctului 3.2. ,,Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de 
investiții noi" din Ghidului Solicitantului, Axa prioritara 3. Dezvoltarea infrastructurii de 
mediu in condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 
3.2.Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a 
gradului de asigurare a alimentării cu apa potabila a populației pentru aprobarea 
Studiului de Fezabilitate sunt necesare următoarele documente care vor fi anexate la 
cererea de finanțare 

-HCJ/HCL -uri privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico - economici ai proiectului (ale UAT -urilor care au prevăzute investiții finanțate 
prin POIM), pe baza avizului CTE. 

Consiliul Județean Olt a aprobat prin Hotărârea nr. 186/2018 Master Planul 
Județului Olt, Studiul de Fezabilitate și  indicatori tehnico-economici actualizați ai 
“Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt”. Prin 
declarația nr.1205/05.11.2018 emisa de Directorul general al S.C. Compania de Apa 
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Olt S.A. se confirmă faptul că denumirea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020” și toate documentele obținute în 
care este înscrisă această denumire se referă la “Proiectul Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt”. 

În data de 27.08.2019, prin adresa nr.654/27.08.2019, Ministerul Fondurilor 
Europene-Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, având în vedere 
stadiul avansat în care se află pregătirea „Proiectului Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Olt”, a solicitat SC Compania de Apă Olt 
SA finalizarea încărcării aplicației de finanțare în MySMIS 2014+, astfel încât procesul 
de evaluare, aprobare și contractare să poată fi finalizat. 

Tinând cont de cele expuse mai sus, precum și de faptul că între data  
transmiterii inițiale a Cererii de finanțare (05.11.2018) și pana in prezent au intervenit 
modificări legislative, respectiv OUG 114/2018, si modificări ale unor indicatori cu 
impact în realizarea devizului general  (rata inflației, cursul de schimb etc.), prin Adresa  
nr. 927/130/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt cu nr. 11345/08.10.2019, 
S.C. Compania de Apă Olt S.A. ne-a înaintat studiul de fezabilitate revizuit și indicatorii 
tehnico-economici actualizați pentru “Proiectului Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt”, solicitând adoptarea în cel mai scurt 
timp posibil a  Hotărârii Consiliului Județean privind aprobarea  acestora. 

Consiliul Tehnico-Economic (CTE) al S.C. Compania de Apa Olt S.A a emis în 
acest sens avizul  nr 37/08.10.2019. 

Având in vedere cele expuse, Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu 
respectarea prevederilor legale In vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea lui 
in forma in care a fost prezentat. 
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