
 

  

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea cofinanțării proiectului 

 „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in 

judeţul Dolj, în perioada 2021-2027” din cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 35843/20.12.2022 al Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, si al 

Directiei Economice prin care se propune aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin 

pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Dolj, 

în perioada 2021-2027” din cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 

814/11.01.2023, avizul comisiilor de specialitate,  

ținând cont de adresa nr. 36369 din 15.12.2022 a S.C. Compania de Apă Oltenia,  

înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 35555/16.12.2022, 

în baza prevederilor Ghidului Solicitantului pentru 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 a 

alimentării cu apă potabilă a populației, a art. 16.1 pct. 5 din Contractul de Delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea de 1% din valoarea totală eligibilă estimată a proiectului 

„Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in 

judeţul Dolj, în perioada 2021-2027”.  



 

 

 

Art. 2. (1) Se aprobă contribuția proprie a Consiliului Județean Dolj în sumă 558.489,00 

lei care reprezintă cheltuielile eligibile ce vor fi realizate în cadrul proiectului, detaliat 

după cum urmează: 

 

NR. 

CRT. 
SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

    lei 

I Valoarea totală a proiectului, cu TVA 55.848.900,00 

a. Valoarea eligibilă a proiectului (FC+BS+BL) 55.848.900,00 

b. TVA 10.611.291,00 

II Contribuția proprie în proiect, 558.489,00 

a. 
Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile 

(1%) 
558.489,00 

III TVA 10.611.291,00 

IV 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 
55.848.900,00 

 

 (2) Suma precizată la alin. (1) va fi prevăzută în bugetul propriu al Județului Dolj, 

eșalonat, pe durata de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanțare 

de către beneficiar. 

Art. 3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

 

 

     Nr. _______                                                                     Adoptată la data de __________ 

 

                              

 

     PREŞEDINTE,                        CONTRASEMNEAZĂ,   

 

DORIN-COSMIN VASILE                                            SECRETAR GENERAL          

       AL JUDEŢULUI, 

 

                 CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 
 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                            SE APROBĂ, 

 

D.A.E.D.R.P.F.I.                                                                                      PREŞEDINTE 

 

                                                                                                        DORIN-COSMIN VASILE 

Nr. 35843/20.12.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului 

 „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Dolj, în perioada 2021-2027” 

din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

 

SC Compania de Apă Oltenia S.A. are in pregatire o cerere de finantare de accesare fonduri pentru 

finantarea proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 

atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj, 

în perioada 2021-2027” proiect regional ce va fi finanțat în cadrul Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea documentaţiilor necesare pentru accesarea 

fondurilor europene în perioada 2021-2027. Proiectul va avea o contribuţie esenţială la consolidarea 

portofoliului de proiecte majore de investiţii care urmează a fi finanţate prin intermediul POIM 2014-

2020, contribuind în mod direct la îndeplinirea obiectivelor acestuia din urmă.   

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

- Studii la faza de SF: Studiu hidrogeologic; Studiu geotehnic; Studiu topografic; etc. 

- Studiu de fezabilitate complet (include: partea tehnică, devize generale și devize pe obiect, analiza 

economico-financiară, piese desenate, strategia nămolului, analiza instituțională, studii, 

expertize, master plan revizuit) 

- Aplicația de finanțare constând din: studiu de fezabilitate final complet, analiză cost-beneficiu, 

acordul de mediu și evaluarea impactului asupra mediului, analiza instituțională, plan de 

coordonare însușit și aprobat de toate autoritățile implicate avize, acorduri, aprobari,  master plan 

revizuit etc.) aprobate de Autoritatea Contractantă și de AM POIM, după caz. 

- Elaborarea documentației de atribuire  

- Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție  

 

Rezultatele implementării sunt următoarele: 

- Actualizare Master Plan 

- Studii necesare la faza de SF: Studii hidrogeologice; Studii geotehnice; Studii topografice, 

expertize pentru lucrări edilitare și structuri și alte studii necesare 

- Studiu de fezabilitate complet (acesta va include: partea tehnică, devize generale și devize pe 

obiect, analiza economico - financiară, piese desenate, strategia nămolului,  studiu descărcare ape 

uzate industriale, analiza instituțională, studii, expertize; documentații necesare obținerii: 

acordului de mediu/actul de reglementare emis de autoritatea de mediu competentă, avizul ANAR 

, certificat de urbanism, autorizații de construire/demolare, avize și acorduri, aprobări, plan de 

coordonare aprobat de autoritățile implicate, aplicația de finanțare) 

- Documentații necesare obținerii autorizației de construire, autorizații/ avize drumuri naționale, 

CFR (după caz) drumuri județene (acestea vor include, partea scrisă, partea desenată și orice 

aviz/studiu necesar implementării proiectului) 



- Aplicația de finanțare inclusiv documentele suport (documentele suport: studiu de fezabilitate 

final complet, analiza cost-beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, analiza 

institutională, plan de coordonare însușit și aprobat de toate autoritățile implicate, avize, acorduri, 

aprobări, etc.) 

- Sprijin în evaluarea Aplicației de finanțare 

- Proiecte tehnice pentru cel puțin 5 contracte de lucrări 

- Documentații de atribuire pentru cel putin 5 contracte de lucrări 

- Organizare seminarii/workshop și asigurarea publicitătii proiectului (include: 

seminarii/workshop -uri pentru prezentarea către UAT-uri a studiului de fezabilitate la anumite  

etape și a proiectelor tehnice și a  măsurilor de publicitate 

 

Una din cerințele Ghidului Solicitantului este următoarea: ”solicitantul demonstrează capacitatea și 

asigurarea cofinanțării proiectului” care se probează prin Hotărâri ale CL/CJ pentru asigurarea 

cofinanțării din partea autorităților locale. 

Pentru proiectele finanţate prin O.S. 3.2, sursele de finanțare se asigură după cum urmează : 

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz) : 

85% Fondul de Coeziune, 14% buget de stat şi 1% beneficiar (bugetul local) (Procentele de cofinanțare 

pentru acțiunea C sunt conforme cu sistemul de cofinanțare aferent proiectelor de asistență tehnică 

finanțate prin POS Mediu 2007-2013). 

Valoarea estimată a cererii de finanțare este în suma de 55.848.900,00 lei. 

Prin urmare, pentru eligibilitatea proiectului se impune cofinanțarea acestuia care reprezintă 1% din 

valoare, în suma de 558.489 lei  prin Hotarâre de Consiliu Județean. 

Având în vedere cele mai sus menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

Anexăm prezentei: 

- Adresa CAO nr. 36369/15.12.2022 

- Liste UAT cu investiții în perioada 2021-2027 precum și adresa de aprobare a Master planului. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV D.A.E.D.R.P.F.I.,   DIRECTOR EXECUTIV D.E, 

Daniela Băluță      Marian Mecu 

 

 

 

 

 

 
     Întocmit, 

Dana Vitan  

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                   VIZAT                                           

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală                         DIRECTOR EXECUTIV         

Nr. 814/11.01.2023                                                                             Adriana-Cristina Vărgatu

                   
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,, Sprijin 

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în 

perioada 2021-2027 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea 

aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2021-2027 din cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și 

a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: cofinanțarea proiectului ,, Sprijin pentru pregătirea 

aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2021-2027 din cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

-  Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructura 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 a apelor uzate urbane, precum 

și a gradului de asigurare cu apă potabilă a populației, 

- art. 16.1. pct. 5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1)  şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

    Avizat                             Întocmit 

    Șef Serviciu Juridic,                                     Consilier juridic 

          Daiana Stoica                            Emil Purcărin 




