ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării Consiliului Judeţean Prahova pentru proiectul
„Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata din Judeţul Prahova, in perioada 2014-2020”
Având în vedere:
-Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, precum şi
Raportul Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene nr. 1692/XIIIA./28.01.2015, prin care se
propune aprobarea cofinanţării
Consiliului Judeţean Prahova pentru proiectul
„Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata din Judeţul Prahova, in perioada 2014-2020”;
- solicitarea SC Hidro Prahova SA nr. 10686/UIP/1711/23.12.2014, inregistrata la
Consiliul Judetean Prahova sub nr. 23617/23.12.2014.
- adresa AM POS Mediu nr. 5371/UIP/1846 din 19.06.2014.
Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. (f) şi 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 cofinanţarea proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea
aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judeţul Prahova, in perioada 20142020” din bugetul judeţului Prahova pe anul 2015, cu suma de 151.758,00 lei ( 34.033
Euro), reprezentand 1% din valoarea eligibila a proiectului, Etapa I.
Art.2
Serviciul Gestiune Documente si Managementul Calitatii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
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Consiliul Judeţean Prahova

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea cofinanţării Consiliului Judeţean Prahova pentru proiectul
„Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
Judeţul Prahova, in perioada 2014-2020”
Având in vedere necesitatea respectarii angajamentelor asumate de România in cadrul
Capitolului 22 – Mediu din Tratatul de Aderare al României la UE, se impune realizarea unor
proiecte de investitii in sectorul apa si apa uzata.
La nivelul judetului Prahova este in implementare proiectul „Reabilitarea şi
modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judetul Prahova” , proiect finantat in cadrul
POS Mediu 2007-2013.
Investitiile care se realizeaza prin acest proiect nu sunt suficiente pentru atingerea
obiectivelor impuse prin Tratatul de Aderare la Capitolul Mediu. In acest sens, operatorul
regional S.C. Hidro Prahova S.A doreste pregatirea unui nou proiect prin care sa se completeze
investitiile la nivelul judetului in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare. Acest
proiect va fi finantat din fonduri nerambursabile aferente perioadei 2014-2020.
Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, operatorul regional S.C
Hidro Prahova S.A a depus o cerere de finantare pentru obtinerea finantarii nerambursabile din
cadrul POS Mediu 2007-2013. Cererea de finantare are ca obiectiv asigurarea finantarii
nerambursabile pentru proiectul „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si
apa uzata din Judeţul Prahova, in perioada 2014-2020”.
Pentru aprobarea proiectului de asistenta tehnica este necesar ca autoritatile publice
locale sa dovedeasca asigurarea cofinantarii pentru minim 1% din valoarea asistentei tehnice
aferente primei etape a proiectului, etapa care este finantata din perioada de programare 20072013, prin Programul Operational Sectorial Mediu.
In consecinta, se propune emiterea unei Hotarari pentru aprobarea cofinanţarii
proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
Judeţul Prahova, in perioada 2014-2020” din bugetul judeţului Prahova pe anul 2015, cu suma
de 151.758,00 lei (34.033 Euro), reprezentand 1% din valoarea eligibila a proiectului, Etapa I.
Fata de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotarâre pe care il
supunem spre aprobare.

PRESEDINTE,
Mircea Cosma

Consiliul Judetean Prahova
Directia Absorbtie Fonduri Europene
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RAPORT
la proiectul de hotarâre privind aprobarea cofinanţării Consiliului Judeţean Prahova pentru
proiectul „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor
de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
din Judeţul Prahova, in perioada 2014-2020”
Consiliul Judetean Prahova, este membru al Asociatiei de Dezvoltare „Parteneriatul pentru
Managementul Apei”, si in calitate de actionar principal la SC Hidro Prahova SA, beneficiaza de
proiectele realizate de aceasta societate prin reabilitarea/realizarea unor obiective de interes judetean la
nivel de statii de epurare care deservesc mai multe localitati, canale colectoare apa uzata, conducte de
transport apa potabila. Toate acestea conduc la cresterea calitatii serviciilor publice de apa si
canalizare, în condiț iile unor tarife acceptabile pentru populaț ie.
Incepand cu anul 2011, in judetul Prahova s-a derulat proiectul „Reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de apă şi canalizare în Judetul Prahova” in cadrul caruia s-au realizat lucrari de reabilitare/
modernizare /extindere a sistemelor de apa si apa uzata din localitatile judetului. La acest proiect a
contribuit si contribuie in continuare si Consiliul Judetean Prahova.
În conformitate cu Tratatul de Aderare, Romania trebuie sa se conformeze cu prevederile
Acquis-ului Comunitar Mediu - Subcapitolul Calitatea apei, obligaț iile asumate implicând investiț ii
considerabile în decursul unor perioade de tranziț ie asumate ș i care trebuie respectate.
Prin noul proiect propus, conform cererii de finantare depusa, „Asistenta tehnica pentru
pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judeţul Prahova, in perioada 2014-2020”, în
domeniul apei potabile, se urmăreș te ca:
- Pana la 31 decembrie 2015 sa se realizeze conformarea cu Directiva 98/83/CE privind privind
calitatea apei destinată consumului uman, în ceea ce priveș te conț inutul de amoniu, nitraț i,
turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu ș i pesticide din apa potabila distribuita populaț iei
în sistem centralizat.
În acest sens prin proiect se propune realizarea unui nr. de 4 staț ii de tratare a apei ș i a 6
staț ii de clorare.
- Până la 31 decembrie 2015 se va realiza extinderea conectării la serviciile de alimentare cu apa
potabila. În acest sens se prevede prin proiect realizarea a 184,5 km de retele noi de apa,
reabilitarea a 253,7 km de reț ele de apă, realizarea a 226,3 km de aducț iuni noi ș i
reabilitarea a 60 de km de aducț iuni.
Obiective privind colectarea si epurarea apelor uzate urbane:
Pentru conformarea cu cerintele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane,
transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata cu prevederile
HG nr. 352/2005 se prevede:
- Sa se asigure ca toate aglomerarile (peste 2000 l.e.) sa fie echipate cu sisteme de colectare a
apelor uzate urbane;
- Sa se asigure ca apele uzate urbane care intră in sistemele de colectare, sa fie supuse unei
epurari secundare, inainte de a fi evacuate, atunci cand provin din aglomerari umane sub
10.000 l.e. ;

-

avand in vedere ca Romania a declarat întregul sau teritoriu drept zona sensibila, este necesar
ca toate aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 l.e.sa fie prevazute cu statii de epurare cu
grad avansat de epurare( epurare tertiara)- pentru eliminarea compusilor cu azot si fosfor)

Astfel, prin proiectul propus in domeniul canalizarii si epurării apelor uzate menajere se vor
realiza:
- pana la 31 decembrie 2015 este in curs de implementare Directiva 91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate urbane în aglomerarile urbane cu mai mult de 10.000 l.e. privind epurarea avansata
(treapta terț iară) a apelor uzate urbane. Pentru atingerea acestui obiectiv se prevede:
- realizarea 202,1 km de reț ele de canalizare (pentru care termenul de conformare a fost 31
decembrie 2013)
- reabilitarea a 15,2 km de reț ele de canalizare
- realizarea a două noi staț ii de epurare, reabilitarea/extinderea a 10 staț ii de pompare ș i
extinderea unei staț ii de epurare.
- până la 31 decembrie 2018, se va realiza extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate
urbane în aglomerările cuprinse intre 2000-10000 l.e.
Pentru atingerea acestui obiectiv prin proiect s-a prevazut realizarea a 198,1 km de noi reț ele de
canalizare.
- până la 31 decembrie 2018, se va realiza conformarea 100% privind epurarea corespunzatoare a
apelor uzate urbane din aglomerarile cuprinse intre 2000-10000 l.e , completandu-se in acest scop
sistemul regional de epurare cu:
- 2 noi statii de epurare.
- reabilitarea/extinderea a 10 staț ii de pompare ape uzate.
Durata estimată a contractului de asistenț ă tehnică este de 68 luni (01.05.2015 – 31.12.2020)
ș i este împărț ită în două etape:
Etapa I de implementare a contractului de AT: 8 luni (01.05.2015 - 31.12.2015), cuprinzând
următoarele activităț i:
- aplicaț ia de finanț are ș i documentele suport
- organizare seminarii.
Etapa II de implementare a contractului de AT: 60 de luni (04.01.2016-31.12.2020), cuprinzând
următoarele activităț i:
- documentaț ii de atribuire (pentru contractul de servicii de audit ș i pentru 6 contracte tip
Proiectare ș i Execuț ie – Fidic Galben), inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire;
- proiecte tehnice, detalii de execuț ie ș i documentaț ii de atribuire (pentru 7 contracte tip
Execuț ie – Fidic Roș u), inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire;
- activitatea de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuț iei lucrărilor,
conform Legii nr. 10/1995;
- activităţi specifice managementului de proiect;
- activităţi de supervizare a lucrărilor.
Pentru activităț ile desfăș urate în Etapa I, finanț area se va asigura din Fondul European de
Dezvoltare Regionala în cadrul Axei Prioritare 1A - Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de
infrastructură din sectorul apă/ apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiară, a POS
Mediu 2007-2013, precum ș i din sumele prevăzute a se aloca de la bugetul de stat ș i de la bugetele
locale.
Pentru activităț ile desfăș urate în Etapa a II-a, finanț area se va asigura din Fondul de
Coeziune în cadrul Programului Operaț ional Infrastructură Mare 2014-2020, precum ș i din sumele
prevăzute a se aloca de la bugetul de stat ș i de la bugetele locale.
Pentru implementarea proiectului S.C. Hidro Prahova S.A a solicitat prin adresa
10686/UIP/1711/23.12.2014, inregistrata la Consiliul Judetean Prahova sub nr. 23617/23.12.2014,
asigurarea cofinantarii din bugetul judetului Prahova pe anul 2015 cu suma de 151.758,00 lei (34.033
Euro), reprezentand 1% din valoarea eligibila a proiectului, Etapa I.
Conform adresei AM POS Mediu nr. 5371/UIP/1846/19.06.2014, pentru aprobarea proiectului
de asistenta tehnica este necesar ca autoritatile publice locale sa dovedeasca asigurarea cofinantarii
pentru minim 1% din valoarea asistentei tehnice aferente primei etape a proiectului.
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