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ROMÂNIA                                                         Avizat, 
JUDEŢUL SATU MARE                               Secretar general al  

CONSILIUL LOCAL AL                                         comunei Bogdand 
COMUNEI BOGDAND                                   Temian Simona 

Nr. 344/SG/07.04.2021 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al  
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei BOGDAND 

 
Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de _____________; 
 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.   343/SG/07.04.2021 întocmit de primarul comunei Bogdand 
-  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 29/26.02.2018 privind aprobarea Master Planului în 
sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare actualizat - revizia februarie 2018 aferent 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu 
Mare/Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020,  
- Avizul favorabil nr. 5285/26.03.2021 al Comisiei Tehnico-economice a S.C. APASERV Satu Mare 
S.A asupra reviziei Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-
Vest, în perioada 2014-2020, 
- Documentația tehnico-economică a proiectului elaborată în baza  Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 
ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente 
investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiții și lucrări de intervenții, 

- Decizia Comisiei Europene de aprobare a contribuției financiare a Proiectului nr. 1741/11.03.2021, 
- Prevederile Capitolului 3.2.1 Studiu de fezabilitate din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea 

infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea 

revizuită,  

         În conformitate cu: 

- Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 12 alin. (1), lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

241/2006, republicată; 

- Prevederile  art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de: 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b)  și  alin. (4) lit. d)  coroborate cu cele ale art. 139 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1)  lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

                                                           HOTĂRĂŞTE 
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 Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit privind lucrările de investiţii din cadrul Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-

Vest, în perioada 2014-2020, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru UAT Bogdand  privind lucrările de investiţii 

din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu 

Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, potrivit Anexei nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se  

împuternicește Primarul comunei si serviciile de specialitate. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică: Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în 

Sectorul de Apă și Apă Uzată din județul Satu Mare, APASERV SATU MARE SA si Institutiei 

Prefectului judetului Satu Mare. 

 
 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 

L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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Anexa 2 la Proiectul de hotărâre nr. 344/SG/07.04.2021 

 

privind aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru 

lucrarile de investitii aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020. 

 
INDICATORI FIZICI:  
 

Nr. ID Indicator UM 
BOGDAND 

Bogdand 

1.  
2S72   Aductiune (noua)  km 0,227 

 
 
INDICATORI ECONOMICI: 
 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (mii Euro) 

Fără TVA 
Inclusiv 

TVA 

TOTAL DEVIZ GENERAL Aplicatie de Finantare 
           

106.97  
           

127.18  

Din care C+M (Cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 
             

95.54  
           

113.69  

Cofinantare 2% din bugetul local 2.011 - 

 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 

L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.343/SG/07.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea reviziei Studiului de 

fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-

2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei BOGDAND 

 
 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin 
(1) și (2)  din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de 

prezentare și motivare a Proiectului de hotărâre a Consiliului Local  privind  aprobarea 

reviziei Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în 
perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei 
BOGDAND. 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ 
Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 continuă procesul investițional derulat prin POS Mediu 
2007 – 2013. 

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei 
uzate - în cadrul POIM -Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 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 vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene 
privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman 
(Directiva 98/83/CE). 

Studiul de fezabilitate al proiectului a fost elaborat de S.C. ROMAIR Consulting SRL București în 
cadrul contractului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 
atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu 
Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”.  

1. Studiul de fezabilitate, întocmit în conformitate cu prevederile capitolului 3.2.1 Studiu de 
fezabilitate din Ghidul solicitantului, identifică și prioritiză investițiile urmărind: 

a)  În infrastructura de apă: 
➢ Sistemele existente de alimentare cu apă potabilă, care, datorită sursei de apă, lipsei efective a 

facilității de tratare, nu sunt conforme cu Directiva 98/83/EC, reprezentând o potențială sursă de 

îmbolnavire; 

➢ Orice zonă urbană, în prezent fără un sistem adecvat de alimentare cu apă potabilă dar care 

poate fi alimentată din sursele existente; 

➢ Extinderea zonelor de alimentare cu apă, acolo unde sursele de apă existente sunt conforme cu 

Directiva 98/83/EC, eliminând astfel sursele de apă neconforme existente; 

➢ Localitățile care nu au apă potabilă conformă și care nu se pot alimenta de la sursa de apă 

existentă; 
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b) În infrastructura de apă uzată: 
➢ Extinderea rețelei de canalizare in zonele urbane cu o populație mai mare de 2.000 l.e. pentru 

asigurarea conformării cu art. 3 din Directiva 91/271; 

➢ Extinderea facilităților de epurare pentru zonele urbane cu o populație mai mare de 2,000 l.e. 

pentru conformarea cu art. 4 din Directiva 91/271. 

Prin acest proiect nu sunt promovate investiții pentru facilitățile de epurare aferente 
aglomerărilor mai mari de 10,000 l.e. (conformarea cu articolul 5 din Directiva 91/271/CEE). 

În județul Satu Mare, aglomerările care se încadrează in aceasta categorie (Satu Mare, Carei 
și Negrești Oaș) au deja  stații de epurare conforme.  
            Luând în considerare lista de investiții prioritare propuse prin Master Planului actualizat, 
revizia februarie 2018, în conformitate cu cele menționate anterior, prin proiect se propun 
următoarele tipuri de investiții:  

 Reabilitarea și construcția de stații de tratare a apei potabile, creșterea siguranței în alimentare și 

reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile;  

 Reabilitarea și extinderea sistemelor de transport și distributie a apei;  

 Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructuriii sistemelor de centralizate de alimentare cu apă în 

localitățile urbaneș si rurale.  

 Construirea rețelelor de canalizare și a statiilor de epurare a apelor uzate în aglomerările cu peste 

2000 l.e;  

 Eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare prin 
achiziționarea unei instalații de uscare nămol.  
2. La faza de dezvoltare a proiectului s-a avut în vedere contribuția la atingerea obiectivelor 
identificate în următoarele documentele strategice care stabilesc politica de mediu la nivel național, 
inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice:   

❖ POIM  

❖ Tratatul de aderare 

❖ Planul de management  al Bazinului Hidrografic Someș Tisa și Planul de management  al 

Bazinului Hidrografic Crișuri 

❖ Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse 

de carbon pentru perioada 2016-2030 și  Planul național de acțiune pentru  implementarea 

Strategiei  (2016-2020) 

3. Obiectivele Proiectului sunt aliniate la indicatorii de rezultat prevăzuți pentru OS 3.2, respectiv 
investițiile vor contribui la atingerea indicatorilor prevăzuți în POIM până la sfârșitul  perioadei de 
implementare. 

4.Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost avizați de operatorul 

regional S.C. APASERV S.A. prin Avizul nr. 5285/26.03.2021. 

5. Proiectul a fost aprobat de Comisia Europena prin Decizia  nr. 1741/11.03.2021. 

Luând în considerare cele de mai sus, consider oportună și legală aprobarea Studiului de 
fezabilitate al  Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți comunei BOGDAND. 

PRIMAR 
BOJAN AUREL 


