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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul 

„Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 
2014 - 2020” 

 
 
 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere expunerea de motive nr.6.178/17.04.2019 la proiectul de Hotarâre 

inițiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora; 
În baza adresei nr.12933/15.04.2019 a S.C APA SERV VALEA JIULUI S.A., 

înregistrată la Consiliul Judetean Hunedoara cu nr. 6052/15.04.2019, completată de nota de 
fundamentare și memoriul tehnic justificativ pentru studiul de fezabilitate revizuit; 

Ținând cont de Contractul de finanțare nr.57 aferent proiectului “Modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014 – 2020” 
semnat în 19.05.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și APA SERV Valea Jiului SA 
în calitate de Beneficiar al finanțării ;  

În conformitate cu prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020, Axa prioritară 3- Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 
eficient al resurselor, obiectivul specific 3.2- Creșterea nivelului de colectare și epurare a 
apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare cu apă potabilă a populației; 

Luând în considerare Ghidul Solicitantului la Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, Axa prioritară 3- Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor, obiectivul specific 3.2- Creșterea nivelului de colectare și 
epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare cu apă potabilă a 
populației; 

În conformitate cu prevederile art.15 alin.1 lit.d ale Hotărârii Guvernului României 
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.5 ale Hotărârii 
Guvernului României  nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 



tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

În temeiul prevederilor art. 44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 91 alin. (1), lit. b şi alin. (3) lit. f, ale art. 97, alin.1  din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul 
„Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 
2014 - 2020”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta . 
           Art. 2 (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnică şi 
Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean şi se va comunica celor 
interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
           (2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE,                                AVIZAT: 
  Mircea Flaviu BOBORA              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                   Daniel DAN 
 
 
 
 
Deva, la _____________ 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         Anexa  la Hotărârea nr.                     /2019 

          a Consiliului Județean Hunedoara 

Principalii indicatori tehnico-economici revizuiti ai investitiei: 

Indicatori SF revizuit 

ALIMENTARE CU APA 

Reabilitare captari apa de suprafata buc 1 

Reabilitare captare Izvoru buc 1 

Reabilitare/construire statii de tratare a apei  buc 3 

Reabilitare statie de tratare Zanoaga buc 1 

Reabilitare statie de tratare Taia buc 1 

Statie de clorinare (noua) Campu lui Neag, UAT 
Uricani 

buc 1 

Reabilitare/construire aductiuni apa km 30.2 

Reabilitare aductiune Vulcan - Petrosani km 11.4 

Reabilitare aductiune Morisoara km 3.0 

Reabilitare aductiune Braia km 2.5 

Reabilitare aductiune Uricani  km 1. 

Reabilitare aductiune Petrila km 4.1 

Reabilitare aductiune Polatiste km 3.7 

Aductiune (noua) Campu lui Neag km 4.1 

Statii noi de pompare a apei potabile buc 3 

Statie de pompare (noua) SP Toplita - Valea de 
Brazi, UAT Uricani 

buc 1 

Statie de pompare (noua) Stefan, UAT Lupeni buc 1 

Statie de pompare (noua) Campu lui Neag, UAT 
Uricani 

buc 1 

Rezervoare de apa noi buc 1 

Rezervor 112mc (nou) Campu Lui Neag, UAT 
Uricani 

buc 1 

Reabilitare retea de distributie a apei potabile km 68.0 

Reabilitare retele de distributie Uricani, UAT 
Uricani 

km 7.3 

Reabilitare retele de distributie Lupeni Vest km 8.9 

Reabilitare retele de distributie Lupeni Est km 4.4 

Reabilitare retele de distributie UAT Vulcan km 16.6 

Reabilitare retele de distributie UAT Aninoasa km 1.9 

Reabilitare retele de distributie Petrosani Nord, 
UAT Petrosani 

km 6.6 

Reabilitare retele de distributie Petrosani Sud, 
UAT Petrosani 

km 11.6 

Reabilitare retele de distributie UAT Petrila km 10.7 

      

Extindere retea de distributie a apei potabile km 7.9 

Extindere retele de distributie in localitatea 
Campu lui Neag, UAT Uricani 

km 7.9 



      

Sistem centralizat SCADA buc 1 

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA 

Reabilitare retea de canalizare apa uzata km 47.9 

Reabilitare retele de canalizare UAT Uricani km 6.4 

Reabilitare retele de canalizare Lupeni Vest km 9.6 

Reabilitare retele de canalizare Lupeni Est km 3.9 

Reabilitare retele de canalizare UAT Vulcan km 7.5 

Reabilitare retele de canalizare UAT Aninoasa km 2.5 

Reabilitare retele de canalizare Petrosani Nord, 
UAT Petrosani 

km 7.4 

Reabilitare retele de canalizare Petrosani Sud, 
UAT Petrosani 

km 4.0 

Reabilitare retele de canalizare UAT Petrila km 6.6 

      

Extindere retea de canalizare apa uzata km 0 

      

Statii noi/reabilitate de pompare a apei uzate buc 5 

Statie noua de pompare apa uzata - SP1 Uricani buc 1 

Statie noua de pompare apa uzata - SP1 UAT 
Lupeni 

buc 1 

Statie noua de pompare apa uzata - SP2 UAT 
Lupeni 

buc 1 

Statie noua de pompare apa uzata - SP1 UAT 
Petrosani 

buc 1 

Statie noua de pompare apa uzata - SP2 UAT 
Petrosani 

buc 1 



 

Indicatori tehnico-econimici revizuiti aferenti Sistemului Regional – Consiliul Judetean 
Hunedoara: 

 

Indicatori U.M. 

SF revizuit 

Valoare 

1 2  

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI, in 
preturi curente, fara TVA 

Euro 27,314,358 

      

    Din care C + M: Euro 16,026,259 

      

CAPACITATI 

RETEA DE ALIMENTARE CU APA 

Reabilitare captari apa de suprafata buc 1 

Reabilitare captare Izvoru    

Reabilitare/construire statii de tratare a 
apei  

buc 2 

Reabilitare statie de tratare Zanoaga 
 

 

Reabilitare statie de tratare Taia 
 

 

Reabilitare/construire aductiuni apa km 26.1 

Reabilitare aductiune Vulcan - Petrosani km 11.4 

Reabilitare aductiune Morisoara km 3.0 

Reabilitare aductiune Braia km 2.5 

Reabilitare aductiune Uricani km 1.4 

Reabilitare aductiune Petrila km 4.1 

Reabilitare aductiune Polatiste km 3.7 

Statii noi de pompare a apei potabile buc 0 

Rezervoare de apa noi  buc 0 

Reabilitare retea de distributie a apei 
potabile 

km 0 

Extindere retea de distributie a apei 
potabile 

km 0 

Sistem centralizat SCADA buc 1 

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA 

Reabilitare retele canalizare apa uzata   km 0 

Extindere retele canalizare apa uzata km 0 

Statii noi/reabilitate de pompare a apei 
uzate 

buc 0 

 
 
 

       PREŞEDINTE,                                 
  Mircea Flaviu BOBORA              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                   Daniel DAN 
 

 


