
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” precum și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă extraordinară;  

Având in vedere: 
- adresa nr. 923/26.09.2019 A Companiei de Apă Buzău, 

înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 117.109/30.09.2019; 
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

359/CLM/30.09.2019; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-

financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- Raportul de specialitate nr. 117.190/30.09.2019 al Serviciului 

Investiții, Achiziții Publice; 
- Avizul nr. F920/26.09.2019 al Consiliului Tehnico-Economic;  
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Buzău 

2008 nr. 18/26.09.2019 privind avizarea privind aprobarea STUDIULUI 
DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 
2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

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

- prevederile art. 17 alin. (2), lit. b, pct. 4, din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Buzau ADI 2008.  
           În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b), d) și e) și alin. (4), lit. d), 
alin. (7), lit. n), alin. (9), lit. a) și c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. f) și g), 
coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
         Art. 1.- Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE pentru 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” precum și 
indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprinși în anexele 1 și 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 



 
 

Art. 2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Investitii, Achizitii Publice și ADI Buzău 2008, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 

   consilier Vasile Murguleț 

 

 

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,  

                                                         Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 septembrie 2019 
Nr. 270 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
ședinţa din data de 30 septembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 
(1), alin. (3), lit. f) și g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 2 abţineri și 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie și 18 consilieri prezenţi la ședinţă.  

 Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează. 



 
 

       ROMÂNIA 
       JUDETUL BUZĂU 

       MUNICIPIUL BUZĂU 
      - P R I M A R - 

Nr. 359/CLM/30.09.2019 
 
 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE 
FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 
2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului 
 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Buzau, 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), respectiv: 
 ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării 

organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 

l.e. și  

 serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată 

microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la 

populația din localitățile cu peste 50 locuitori.  

Studiul de fezabilitate al proiectului a fost elaborat de Asocierea 
ROMAIR CONSULTING S.R.L.-SEARCH CORPORATION S.RL.-
CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A  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 Buzau, în 
perioada 2014-2020”.  

În conformitate cu 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: 
 Studiul de fezabilitate are la bază lista de investiții prioritare realizată la 
nivelul Master Planului actualizat. 



 Toate măsurile propuse în SF urmaresc sa respecte perioadele de 
tranziţie stabilite pentru implementarea directivelor UE relevante, conform 
Tratatului de Aderare a României la UE.  
 Studiul de fezabilitate  identifică și prioritizează investițiile urmărind:  
- finalizarea conformării aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.  

- asigurarea conformității privind calitatea apei potabile, urmând ca 
investițiile în localitățile identificate de către Ministerul Sănătății (în anexa la  
ghid) să fie prioritare  

- asigurarea conformării aglomerărilor cuprinse între 2.000 și 10.000 l.e.  
Indicatorii tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014-2020” 
au fost avizati prin Avizul Adi Buzau 2008 nr.18/26.09.2019.  
 
PROGRAM DE FINANTARE: Programul Operational 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 și epurare a apelor uzate urbane, 
precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 
populației 
 
Schema de finanțare: 85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 
2% buget local din necesarul de investitie. 
 
      Luând în considerare cele de mai sus,  prevederile art. 44 alin.(1) 
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare , precum și faptul că, în conformitate cu 
prevederile Ghidului solicitantului, pentru aprobarea Studiului de 
fezabilitate sunt necesare, printre altele și  HCJ/HCL-uri privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului (ale UAT-urilor care au prevăzute investiții finanțate prin 
POIM),  

În temeiul dispozițiilor legale considerăm oportună și legală 
aprobarea Studiului de fezabilitate al  Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014-
2020 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți UAT Buzău. 

 Față de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de 
hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 

 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

Serviciul Investitii, Achizitii Publice 
Nr. 117.190/30.09.2019 

 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE   
privind aprobarea Studiului de fezabilitate al 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Buzau, în perioada 2014-2020 și a indicatorilor  

tehnico-economici aferenți UAT Buzău 
 
 
 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Buzau, 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), respectiv: 
 ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării 

organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 

l.e. și  

 serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată 

microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la 

populația din localitățile cu peste 50 locuitori.  

Studiul de fezabilitate al proiectului a fost elaborat de Asocierea 
ROMAIR CONSULTING S.R.L.-SEARCH CORPORATION S.RL.-
CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A  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 Buzau, în 
perioada 2014-2020”.  

În conformitate cu 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: 
 Studiul de fezabilitate are la bază lista de investiții prioritare realizată la 
nivelul Master Planului actualizat. 



 Toate măsurile propuse în SF urmaresc sa respecte perioadele de 
tranziţie stabilite pentru implementarea directivelor UE relevante, conform 
Tratatului de Aderare a României la UE.  
 Studiul de fezabilitate  identifică și prioritizează investițiile urmărind:  
- finalizarea conformării aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.  

- asigurarea conformității privind calitatea apei potabile, urmând ca 
investițiile în localitățile identificate de către Ministerul Sănătății (în anexa la  
ghid) să fie prioritare  

- asigurarea conformării aglomerărilor cuprinse între 2.000 și 10.000 l.e.  
Indicatorii tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014-2020” 
au fost avizati prin Avizul Adi Buzau 2008 nr.18/26.09.2019.  
 
PROGRAM DE FINANTARE: Programul Operational 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 și epurare a apelor uzate urbane, 
precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 
populației 
 
Schema de finanțare: 85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 
2% buget local din necesarul de investitie. 
 
      Luând în considerare cele de mai sus,  prevederile art. 44 alin.(1) 
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare , precum și faptul că, în conformitate cu 
prevederile Ghidului solicitantului, pentru aprobarea Studiului de 
fezabilitate sunt necesare, printre altele și  HCJ/HCL-uri privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului (ale UAT-urilor care au prevăzute investiții finanțate prin 
POIM),  

În temeiul dispozițiilor legale considerăm oportună și legală 
aprobarea Studiului de fezabilitate al  Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014-
2020 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți UAT Buzău. 

 
 

Sef Serviciu, 
Aurelia Turcoman 

 

 


