ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Master Planului de apă şi apă uzată pentru Judeţul
Prahova

Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de preşedintele Consiliului Judeţean
Prahova şi Raportul nr. 20387/XIIIA/14.11.2014 al Direcţiei Absorbtie Fonduri
Europene, prin care se propune aprobarea Master Planului de apă şi apă uzată
din Judeţul Prahova;
- În temeiul prevederilor art.91 alin.3 lit. „d” şi ale art.97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă Master Planul de apă şi apă uzată pentru Judeţul
Prahova, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Serviciul Gestiune Documente si Managementul Calitatii va aduce
la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ,
Mihail Pavel
Ploieşti, 20 nov 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind aprobarea Master Planului de Apă şi Apă Uzată pentru
judeţul Prahova

Prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa
Prioritara 4 (AP4) -„Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor”
se va continua politica de regionalizare in sectorul de apa si apa uzata, demarata prin
programele de finantare anterioare si consolidata prin POS Mediu 2007-2013, prin
implementarea proiectelor incepute in perioada 2007-2013 a caror finalizare se va realiza
dupa 2015 si prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor
europene.
Obiectivul specific este „Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate
urbane si cresterea gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei”
(OS4.1).
Tipul de beneficiar il constituie Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin
Operatorul Regional al serviciilor de utilitati publice de apa si canalizare, prin proiectele
integrate de management al apei si apei uzate.
La această dată a fost transmisa spre aprobare versiunea finala a Master Planului de
Apă şi Apă Uzată pentru judeţul Prahova, aceasta versiune fiind actualizata in ceea ce
priveste obiectivele de investitii specifice realizate in cadrul perioadei de programare a
fondurilor structurale 2007-2013.
În acest context, Consiliului Judeţean Prahova, în calitate de lider al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară, susţine aprobarea Master Planului de Apă şi Apă Uzată în
vederea promovării proiectului „Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă
si canalizare în judeţul Prahova”.
Propun Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRESEDINTE,
Mircea Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ABSORBTIE FONDURI EUROPENE

Nr. 20387/XIIIA/14.11.2014

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Master Planului de Apă şi Apă Uzată pentru judeţul Prahova
Proiectul de hotărâre supus aprobării, are în vedere Master Planul de Apă şi Apă
Uzată pentru Judeţul Prahova, transmis de unitatea de Implementare a Proiectului
„Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova”.
Prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa
Prioritara 4 (AP4) -„Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor”
se va continua politica de regionalizare in sectorul de apa si apa uzata, demarata prin
programele de finantare anterioare si consolidata prin POS Mediu 2007-2013, prin
implementarea proiectelor incepute in perioada 2007-2013 a caror finalizare se va realiza
dupa 2015 si prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor
europene.
POIM 2014-2020 va avea un impact pozitiv prin continuarea implementarii
directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman si epurarea apelor
uzate, avand in vedere necesitatea asigurarii furnizarii de apa potabila sigura si sanogena in
mediul rural unde locuieste circa 50% din populatia Romaniei. In mediul urban se vor
continua modernizarea si extinderea serviciilor de alimentare cu apa potabila, canalizare si
epurare uzate in scopul conformarii cu legislatia europeana.
Obiectivul specific este „Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate
urbane si cresterea gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei”
(OS4.1).
Tipurile de actiuni:
 Construirea/reabilitarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor
uzate in aglomerari mai mari de 2000 l.e;
 Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei potabile, impreuna cu
masuri de crestere a sigurantei alimentare si reducerea riscurilor de
contaminare a apei potabile;
 Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de transport si distributie a apei;
 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii sistemelor centralizate de
alimentare cu apa in localitatile urbane si rurale.
Grupul tinta principal este populatia urbana si rurala aflata in zone cu conectare
redusa la sisteme centralizate cu apa curata si sanogena si la sisteme de canalizare.
Tipul de beneficiar il constituie Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin
Operatorul Regional al serviciilor de utilitati publice de apa si canalizare, prin proiectele
integrate de management al apei si apei uzate.
Identificarea necesarului de investitii pentru asigurarea conformarii cu prevederile
directivelor se va face conform Master Planurilor actualizate pentru perioada 2014-2020.

Selectarea optiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice va avea la baza
listele de investitii prioritare aprobate la nivel judetean in baza Master planurilor
actualizate, prin care sunt evaluate atat gradul actual de conformare cat si investitiile
necesare pentru atingerea tintelor asumate prin Tratat.
Pentru a putea îndeplini obiectivul specific precum si actiunile prezentate mai
sus, este necesară aprobarea acestui document în cadrul Consiliului Judeţean.
Prezentul proiect de hotarare are ca obiect aprobarea versiunii finale a Master Planului
pentru sectorul apa si apa uzata in judetul Prahova, aceasta versiune fiind actualizata in ceea
ce priveste obiectivele de investitii specifice realizate in cadrul perioadei de programare a
fondurilor structurale 2007-2013.
Faţă de cele prezentate avizăm favorabil proiectul de hotărâre cu privire la adoptarea
Master Planului de Apă şi Apă Uzată din judeţul Prahova anexat, care respectă
prevederile art.91, alin.3, lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Constantin Nicolae

