ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL CAIUTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional
Sectorial „Mediu”, în sectorul apă/apă uzată
Consiliul local al comunei Caiuti intrunit in sedinta ordinara din data de 30.04.2014
Avand in vedere:
- Directiva Consiliului European 98/83/EEC, transpusă în legislaţia naţională prin Legea
nr.331/2004, care modifică şi completează Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile;
- Directiva Consiliului European 91/271/EEC, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea
Guvernului nr.352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Adresa S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A nr.1426/17.04.2014, înregistrată la Primaria
Caiuti sub nr. 3089/22.04.2014.
- Prevederile art. 47 şi 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Referatul nr. 3092/22.04.2014 înaintat de dl. Paun Catalin, inspector urbanism in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Caiuti ;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Caiuti inregistrata sub nr. 3158/25.04.2014;
In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. „b” si lit. „d” din Legea administratiei publice locale nr.
215/ 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă Lista de investiţii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Bacău aferentă
perioadei 2014-2030, aşa cum este prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se aprobă Lista de investiţii prioritare pentru sectorul de apă şi apă uzată, aferentă
perioadei 2014-2020, aşa cum este prevăzută în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Se mandateaza imputernicitul comunei Caiuti, dl. Primar Iulian Durlan, legitimat cu
C.I., seria XC, nr.767616 de a vota in sedinta AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Bacau aceste puncte de pe ordinea de zi.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau
– ADIB, Institutiei Prefectului Judetului Bacau, persoanei nominalizate la art. 3 a prezentei hotarari,
si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.
Presedinte de sedinta,
Marcut Ion
Hotararea nr. 25/30.04.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 15 voturi pentru.

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMĂRIA COMUNEI CAIUTI,
Nr. ____ din ________2014

Se aprobă ,
PRIMAR

REFERAT
In conformitate cu prevederile Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, Romania si-a
asumat angajamente in sectorul de apa si apa uzata pentru transpunerea directivelor 98/83/CE
referitoare la calitatea apei potabile, respectiv 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane, astfel
incat imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu, reprezinta, in
continuare obiective majore in domeniul protectiei mediului.
Pentru a acoperi o parte din masurile necesare conformarii cu standardele UE, Romania
beneficiaza de fonduri de la Uniunea Europeana, respectiv fonduri de coeziune. Programarea acestor
fonduri se face prin intermediul Programului Operational Sectorial (POS) pentru sectorul de mediu.
In cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu, s-a precizat ca fondurile UE destinate
conformarii in domeniul apei si apei uzate vor fi acordate Operatorilor Regionali infiintati, creand
astfel premizele unei eficientizari a serviciilor cu precadere la nivel de unitate administrativteritoriala si respectiv de judet.
Conform Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1A- POS Mediu -„Sprijin pentru
dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/ apă uzată aferente următoarei perioade de
programare financiară” – „Lista de investitii prioritare pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul
Bacau” este necesar a fi aprobata de catre Consiliul Local al comunei Caiuti.
Lista investitiilor prioritare, este documentul care va sta la baza intocmirii Cererii de
Finantare si a Caietului de Sarcini pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru perioada de programare 2014-2020.
Investiţiile prioritare identificate pentru perioada 2014-2020 stau la baza Master Planului
revizuit ce se afla in stadiul final de elaborare de catre firma de consultanţă S.C. Fichtner
Environment S.R.l.& S.C. Interdevelopment S.R.L. conform contractului de asistenta tehnica
incheiat cu S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. Aceste investiţii prioritare urmează a fi
finanţate, în parte, din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial-Mediu, de la
bugetul de stat si bugetele locale.
În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Legii serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi
cu cele ale HG nr.246/2006 pentru aprobarea Stategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare si având în
vedere cele prezentate, considerăm necesară initierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Listei de investitii prioritare finantate prin Programul Operational Sectorial „Mediu”, in sectorul
apa/apa uzata.
Inspector urbanism,
Paun Catalin
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii prioritare finanţate prin
Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul apă/apă uzată
In conformitate cu prevederile Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, Romania si-a
asumat angajamente in sectorul de apa si apa uzata pentru transpunerea directivelor 98/83/CE
referitoare la calitatea apei potabile, respectiv 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane, astfel
incat imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu, reprezinta, in
continuare obiective majore in domeniul protectiei mediului.
Conform Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 1A- POS Mediu -„Sprijin pentru
dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/ apă uzată aferente următoarei perioade de
programare financiară” – „Lista de investitii prioritare pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul
Bacau” este necesar a fi aprobata de catre Consiliul local Caiuti.
Lista investitiilor prioritare, este documentul care va sta la baza intocmirii Cererii de
Finantare si a Caietului de Sarcini pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru perioada de programare 2014-2020.
Investiţiile prioritare identificate pentru perioada 2014-2020 stau la baza Master Planului
judetean revizuit ce se afla in stadiul final de elaborare de catre firma de consultanţă S.C. Fichtner
Environment S.R.l.& S.C. Interdevelopment S.R.L. conform contractului de asistenta tehnica
incheiat cu S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. Aceste investiţii prioritare urmează a fi
finanţate, în parte, din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial-Mediu, de la
bugetul de stat si bugetele locale.
În concluzie, având în vedere importanţa reglementărilor menţionate mai sus, precum si
pentru asigurarea conformării cu cerinţele legislaţiei naţionale si europene, supun spre aprobare
Consiliul Local proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii prioritare finanţate prin
Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul apă/apă uzată.

PRIMAR,
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RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru
avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii prioritare finanţate
prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul apă/apă uzată

În urma analizei proiectului de hotărâre, se constată necesitatea şi oportunitatea aprobarii
Listei de investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul
apă/apă uzată conform Directivelor 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, respectiv
91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane.
Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se asigură un serviciu eficient si imbunatatirea
standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu, ce reprezinta, in continuare obiective
majore in domeniul protectiei mediului tututror locuitorilor din unitatile administrativ-teritoriale
membre ale Asociatiei care vor beneficia de acest serviciu. De asemenea, se asigura conformarea cu
cerinţele legislaţiei naţionale si europene in scopul accesarii de fonduri de la UE pentru atingerea
obiectivelor propuse intrucat lista investitiilor prioritare, este documentul care va sta la baza
intocmirii Cererii de Finantare si a Caietului de Sarcini pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru perioada de programare 2014-2020.
Având în vedere că sunt respectate dispoziţiile legale, avizăm favorabil proiectul de
hotărâre.

VICEPRIMAR

