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Nr.353/02.11.2018

HOTĂRÂRE
PROIECT
Privind aprobarea ,, Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării
proiectului ,, Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt , în perioada 2014-2020 în vederea
implementării ,, Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada
2014-2020", de la bugetul Local al Municipiului Slatina
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa din data de -----------------Având în vedere:
iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr. 92605/02.11.2018 la
proiectul de hotărîre;
- referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr.92606 din 02.11.2018 întocmit de către Serviciul Lucrări
Publice;
- adresa S.C Companiei de Apă Olt S.A nr. 1133/130/31.10.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Slatina sub
nr. 92136/31.10.2018;
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina ;
- În temeiul art. 36 ,alin.1, art. 45, coraborat cu art.115 alin.1, lit.b ,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală cu modificările și completările ulterioare;
-

HOTĂRĂSTE:
Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,, Dezvoltarea
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt , în perioada 2014-2020 în vederea implementării ,, Proiectului
Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020" conform anexei 1,
parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă cofinanţarea proiectului ,, Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt , în
perioada 2014-2020 (cheltuieli eligibile şi neeligibile reprezentând 2% din total investiţii) , în cuantum de 795 222,48
euro , aferente investițiilor Municipiului Slatina pe perioada 2014-2020, de la bugetul Local al Municipiului Slatina.
(2) Procentul de cofinanțare este stabilit prin Ghidul Solicitantului O.S. 3.2 pentru proiectul Regional
Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020".
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt ;
- Primarului Municipiului Slatina;
- Serviciul Lucrări Publice;
- Serviciul Cheltuieli Financiar Contabil;
- S.C Compania de Apă Olt S.A;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltul;
- Ministerul Fondurilor Europene- Direcţia Generală Programe Europene Infrastructură Mare;
Initiator,
Primar,
Constantin Stelian Emil MOŢ

În baza art. 117 lit.a) din Legea nr.215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre,
Secretar,
Mihai Ion IDITA
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Nr. 92605 / 02.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ,, Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și
aprobarea cofinanțării proiectului ,, Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt , în perioada
2014-2020 în vederea implementării ,, Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Olt, în perioada 2014-2020", de la bugetul Local al Municipiului Slatina

Potrivit prevederilor art. 38 (2) lit. c,k,m) Consiliul Local hotărăşte , în condiţiile legii , avizarea sau aprobarea
studiilor, analizează şi aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele
materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora, aprobă alocarea de fonduri din bugetul local, aprobă
documentaţiile tehnico- economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea
realizării acestora.
În baza acestei atribuţii, în temeiul art. 36 , alin.1, art. 45, coroborat cu art. 115, alin.1, lit.b, din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, s-a iniţiat proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de
Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici , și aprobarea cofinanțării proiectului ,, Dezvoltarea Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Olt , în perioada 2014-2020 în vederea implementării ,, Proiectului Regional de
Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020"
Conform adresei S.C Companiei de Apă Olt S.A nr. 1133/130/31.10.2018 inregistrata la Primaria Municipiului
Slatina sub nr. 92136/31.10.2018 se solicită U.A.T-urilor care au investiţii finanţate prin P.O.I.M , Hotărâri de
Consiliu Local pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici precum şi aprobarea
cofinanţării proiectului ,, Dezvoltarea Infrastructurii de apă şi apă uzata din Judeţul Olt, în perioada 2014-2020
(cheltuieli eligibile şi neeligibile, reprezentând 2% din total investiţii, în cuantum de 795 222,48 euro ).
Prin prezentul proiect urmeaza a fi finantate în aria proiectului lucrari în vederea cresterii gradului de asigurare a
alimentarii cu apa potabila a populatiei cât şi gradului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, în vederea
conformării cu Directivele Europene în vigoare.
Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Slatina prezentul proiect de hotărâre privind
aprobarea ,, Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării proiectului
,, Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt , în perioada 2014-2020 în vederea implementării ,,
Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020", de la
bugetul Local al Municipiului Slatina.

Primarul Municipiului Slatina,
Constantin Stelian Emil MOŢ
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Nr.92606 /02.11.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
(NOTĂ DE FUNDAMENTARE)
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ,, Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și
aprobarea cofinanțării proiectului ,, Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt , în perioada
2014-2020 în vederea implementării ,, Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Olt, în perioada 2014-2020", de la bugetul Local al Municipiului Slatina
Potrivit prevederilor în temeiul art. 36 , alin.1, art. 45, coroborat cu art. 115, alin.1, lit.b, din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico –
economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; de asemenea , conform art. 36 alin (5) lit. c,
avizează sau aprobă în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor .
În baza acestei atribuţii, în temeiul art. 36 , alin.1, art. 45, coroborat cu art. 115, alin.1, lit.b, din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală , s-a iniţiat proiectul de hotărâre referitor la aprobarea aprobarea ,, ,,
Studiului de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici , și aprobarea cofinanțării proiectului ,, Dezvoltarea
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt , în perioada 2014-2020 în vederea implementării ,, Proiectului
Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020".
Conform adresei S.C Companiei de Apă Olt S.A nr. 1133/130/31.10.2018 inregistrata la Primaria Municipiului
Slatina sub nr. 92136/31.10.2018 se solicită U.A.T-urilor care au investiţii finanţate prin P.O.I.M , Hotărâri de
Consiliului Local pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici precum şi aprobarea
cofinanţării proiectului ,, Dezvoltarea Infrastructurii de apă şi apă uzata din Judeţul Olt, în perioada 2014-2020
(cheltuieli eligibile şi neeligibile, reprezentând 2% din total investiţii, în cuantum de 795 222,48 euro ).
Din Studiul de Fezabilitate ,, Dezvoltarea Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Olt în perioada 20142020, elaborat de Eptisa România S.R.L și Eptisa Servicios Ingineria S.L , rezultă lucrări de :
-Reabilitare/înlocuire conducte de aducţiune; Reabilitare reţele alimentare cu apă; Extindere reţele alimentare cu
apă; Reabilitare staţii tratare apa potabila; Reabilitare eţea canalizare; Extindere reţea de canalizare; Reabilitare staţii
pompare apă uzată; Construcţii staţii pompare apă uzată; Conducte de refulare noi, Extindere Staţie de Epurare.

Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre aprobarea ,, Studiului de Fezabilitate,
indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării proiectului ,, Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Olt , în perioada 2014-2020 în vederea implementării ,, Proiectului Regional de Dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020", de la bugetul Local al Municipiului
Slatina poate fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local.
Şef Serviciu,
Cristiana Adriana Pătrăşcoiu

Întocmit,
Floarea Mierleșteanu

Avizat pentru legalitate,
Şef Serviciu Juridic,
Cons. jr.Mihaela Otincelescu
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Anexă la Pr. HCL nr.353/02.11.2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

DENUMIREA INVESTIŢIEI : Aprobarea ,, Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și
aprobarea cofinanțării proiectului ,, Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt , în perioada
2014-2020 în vederea implementării ,, Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Olt, în perioada 2014-2020", de la bugetul Local al Municipiului Slatina
BENEFICIARUL INVESTIŢIEI aferente Municipiului Slatina va fi Consiliul Local al Municipiului Slatina
1.Valoarea totala a investitiei - Municipiul Slatina - 39 761 124 euro
2. Cheltuieli Eligibile şi Neeligibile - în cuantum de 795 222,48 euro ( reprezentând 2% din total
investiţii)

3. Capacităţi Fizice
Alimentare cu apă
1.
2.
3.
4.

Reabilitare/înlocuire conducte de aducţiune – 30.28 km;
Reabilitare reţele alimentare cu apă -26,04 km;
Extindere reţele alimentare cu apă -10,10 km;
Reabilitare staţii tratare apă potabilă -2 bucăţi;

II. Apă Uzată
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reabilitare reţea canalizare 0,58 km;
Extindere reţea canalizare -23,71 km;
Reabilitare staţii pompare apă uzată - 4 bucăţi;
Construcţie staţii pompare apă uzată - 22 bucăţi;
Conducte de refulare noi -7,13 km;
Extindere Staţie de Epurare -1 bucată;

Şef Serviciu ,
Cristiana Adriana Pătrăşcoiu
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