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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

„Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap  uzat  în jude ul Maramure ”

Având în vedere Expunerea de motive a vicepre edintelui Consiliului jude ean Maramure
Emil Marinescu, Adresa Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitare pentru serviciul de ap i ap
uzat  ADI-Maramure , nr.232/ 10.05.2011 privind emiterea documentelor necesare finaliz rii
documenta iei pentru proiectul „Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap  uzat  în
jude ul Maramure ” pentru aglomer rile Baia Mare (din care face parte i Baia Sprie i T ii
Magherau ), Sighetu Marma iei, Bor a, Cavnic, Seini, Târgu L pu i Vi eu de Sus, Hot rârile
consiliilor locale ale unit ilor administrativ teritoriale: Baia Mare nr. 141/2011, Sighetu Marma iei
nr 26/2011, Baia Sprie nr. 63/2011, Bor a nr 42/2011, Vi eu de Sus nr 50/2011, Cavnic nr 44/2011,
Tautii Magheraus nr 50/2011, Târgu L pu  nr.__ /2011 i Seini nr 28/2011, referitoare la aprobarea
Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evolu ie a tarifelor i a
cofinan rii pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa i apa uzat  in jude ul
Maramure ”,

inând cont de prevederile art. 35 i art. 44 din Legea Finan elor publice locale nr.
273/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, H.G nr.759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor Finan ate prin programele opera ionale,
O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar  a instrumentelor structurale i utilizarea acestora
pentru obiectivul Convergen , ,,Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritara 1 - POS Mediu, Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes publice, Legii nr. 52/2003 privind
transparen a decizional  în administra ia public , a art. 34, alin. 5 din Legea serviciului de
alimentare cu ap i canalizare nr.241/2006 cu modific rile i complet rile ulterioare aduse de
punctul 24 din O.U.G. nr.13/2008 i art. 16 alin (3) lit a), art 20 alin (6) din Statutul Asocia iei de
Dezvoltare Intercomunitara ADI-Maramure  a c rui membru este i Consiliul Jude ean Maramure ,

În temeiul dispozi iilor art. 11, ale art. 91, alin. (6) lit. C) i ale art. 97 din Legea nr.
215/2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  Studiul de Fezabilitate privind „Extinderea i reabilitarea infrastructurii de
ap i ap  uzat  în jude ul Maramure ”, cu aglomer rile Baia Mare (din care face parte Baia Sprie i
Tautii Magherau  cu localit ile Bozânta i B a), Sighetu Marma iei, Bor a, Cavnic, Seini, Târgu

pu i Vi eu de Sus, cu indicatorii tehnico-economici cuprin i în Anexa 1 care face parte din
prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  valoarea total  a investi iei aferente aglomer rilor Baia Mare ( din care fac
parte Baia Sprie i Tautii Magheraus cu localit ile Bozanta, B a), Sighetu Marma iei, Bor a,
Cavnic, Seini, Târgu L pu  si Vi eu de Sus inclusiv TVA, în cuantum de 630.856.704,388 lei
respectiv 148.157.986 Euro, cu urm toarea rat  de schimb de la data de 07 ianuarie 2011 1 Euro =
4, 258 lei, valoarea TVA fiind în sum  de 120458628,39 lei.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
• Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
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• Direc iei juridice i administra ie public ;
• Direc iei Economice;
• Direc iei tehnice i investi ii
• Arhitectului ef;
• Direc iei Patrimoniu i logistic ;
• Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
• Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  ADI-Maramure ;
• Unit ilor administrativ teritoriale ale municipiului Baia Mare i Sighetu

Marma iei, ora elor Baia Sprie, Bor a, Cavnic, Seini, T ii M gher , Târgu
pu i Vi eu De Sus;

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 21 voturi pentru i o ab inere în edin a de îndat  a
Consiliului jude ean Maramure  din data de 19 mai 2011, ora 13, 30. Au fost prezenti 22 consilieri
jude eni (total consilieri jude eni  35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 19 mai 2011
Nr. 61
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Anex  la HCJ MM nr. 61/19.05.2011

Proiectul:
„Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap  uzat

în jude ul Maramure  ”
sura Nr. 2009/RO/161/PR/047

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PENTRU JUDE UL MARAMURE
(CENTRALIZATOR)

Nr. Crt. Indicatori – ap Unit.
sur Cantitate

1 Extindere re ea ap
1.1 Extinderea re elei de distribu ie a apei m 156.130
1.2 Extindere magistral  ap m 2.729
1.3 Extindere re ea principal  de transport m 1.600
2 Reabilitare re ea apa

2.1 Reabilitare re ea de distribu ie a apei m 53.424
2.2 Reabilitare conducta de aduc iune m 3.016
2.3 Reabilitare conducta magistral m 15.088
2.4 Reabilitare conducta de transport m 15.989
3 Sta ii de tratare a apei

3.1 Sta ii noi de tratare a apei buc 1
3.2 Reabilitare sta ie de tratare buc 4
3.3 Instalatii de clorinare (dezinfec ie)

3.3.1 Instala ie de clorinare (dezinfec ie) noua buc 3
3.3.2 Reabilitare instala ie de clorinare (dezinfec ie) buc 1

4 Sta ii de pompare
4.1 Sta ii de pompare noi buc 17
4.2 Reabilitare sta ii de pompare buc 3
5 Rezervoare stocare ap buc 5
6 Reabilitare turn de ap buc 1

7 Înlocuire instalatii hidrotehnice din pu uri i
reabilitare conducta colectoare buc 4

8 Captare de ap buc 1
9 SCADA buc 12
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Indicatori – canal
10 Extindere re ea ap  uzat

10.1 Extindere re ea ap  uzat m 202.223
11 Reabilitare re ea ap  uzat

11.1 Reabilitare re ea ap  uzat m 30.940
12 Sta ie de epurare

12.1 Sta ii de epurare noi buc 1
12.2 Reabilitare sta ii de epurare buc 5
13 Sta ii de pompare ap  uzat

13.1 Sta ii de pompare ap  uzat  noi buc 45
13.2 Reabilitare sta ii de pompare buc 2
14 SCADA buc 12

INDICATORI FINANCIARI PENTRU JUDE UL MARAMURE
(CENTRALIZATOR)

Defalcare pe surse de finan are

Surse de finan are proiect Procentaj Euro

Grant UE 77,31% 92.668.506

Grant Autoritate Central  / Local 11,82% 14.172.831

Credit 9,05% 10.846.259

Buget Local 1,82% 2.180.435

Total  surse de finan are costuri eligibile 100,00% 119.868.031

Defalcarea costurilor totale ale proiectului conform eligibilit ii lor

Total costuri proiect 148.157.986

      Costuri eligibile 119.868.031

      TVA 28.289.955
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