
  

CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3239 din 03.06.2020 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______ în data de _______, la 

care participă un număr de___consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014-2020” precum și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului; 

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS 

nr.  420/25.05.2020;; 

Având în vedere Nota de Fundamentare APAVITAL cu privire la implementarea 

Proiectului Regonal de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioda 

2014-2020; 

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare 

(POIM) – AP3, OS3.2, ”Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”; 

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de 

Apă Canal Iași – ARSACIS și societatea APAVITAL SA; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iași – ARSACIS; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr.___din_____________  



În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. d), g) și alin. (7) lit. 

n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 

..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 ART.1 (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014-2020” conform anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014-2020”  conform anexei nr. 

2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al comunei Oțeleni în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Iași, dl. Gherăescu Felician 
Mihai, să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Iași privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Iași, în perioada 2014 - 2020”. 

ART.3 – Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și APAVITAL 

SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- ARSACIS și APAVITAL SA; 

- Se aduce la cunăștința publică prin publicare la sediul și pe site-ul unității. 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la HCL nr._____din_________ 

 

 

INDICATORII FINANCIARI AI PROIECTULUI 

Nr. 

Contr. 
Descriere contracte 

Valoare în 

prețuri curente 

– fără T.V.A. 

(euro) 

CL1 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona 

Metropolitana a municipiului lasi - Zona Nord 18.317.293 

CL2 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona 

Metropolitana a municipiului lasi - Zona Sud 
48.699.915 

CL3 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 1 lasi – Popricani ) 
15.011.859 

CL4 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 2 lasi - Mogosesti - Scanteia 
25.868.050 

CL5 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 3 lasi - Comarna - Costuleni - Dobrovat - Ciortesti - 

Cozmesti 

53.184.692 

CL6 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 4 Braiesti - Sinesti - Popeşti 
19.326.871 

CL7 

Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 5 Rachiteni - Al. I. Cuza - Helesteni - Ruginoasa - 

Costesti 

28.272.332 

CL8 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 6 Cristesti - Tatarusi - Valea Seaca - Lespezi 
52.092.437 

CL9 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 7 Harlau - Cotnari 
42.626.659 

CL10 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 8 Voinesti - Garbesti 
13.331.291 

CL11 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 9 Podu lloaie - Tg. Frumos 
13.276.793 

CL12 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 10 Paşcani 
24.291.475 

CL13 
Extinderea sistemului de apa si canalizare in judeţul lasi - 

Axa 11 Oteleni - Conducta Timisesti 
35.916.257 



CL14 
Contract furnizare si montare instalație de uscare și 

valorificare nămol 
13.062.074 

Total contracte lucrari 403.277.998 

CF1 Contract furnizare utilaje retea canalizare 3.871.559 

CF2 Contract furnizare autoutilitare operationale 1.689.618 

CF3 Contract furnizare utilaje operationale 1.558.161 

CF4 
Contract furnizare echipamente laborator tratare apa bruta si 

potabila 1.004.621 

Total contracte furnizare 8.123.959 

CS1 
Contract Asistenta Tehnica si Supervizare Lucrari - 

Consultant 2 3.450.574 

CS2 Audit Financiar Proiect - etapa a II-a 181.604 

Total contracte tip servicii 3.632.178 

TOTAL VALOARE CONTRACTE 415.034.135 

Consultanta si Asistenta Tehnica 2.719.493 

Salarii UIP 2.463.346 

Dotari UIP 11.716 

Taxe 7.685.569 

TOTAL 427.914.259 

INDICATORII FIZICI AI PROIECTULUI 

Denumire indicator 
Unitate de 

masura 
Valoare  

 Distributia apei: Populatie suplimentara 
care beneficiaza de o mai buna alimentare 
cu apa 

Nr. locuitori 
191.292 

 Epurarea apelor uzate: Populatie 
suplimentara care beneficiaza de o mai 
buna tratare a apelor uzate 

Locuitori 
Echivalenti (L.E.) 

77.188 

APA POTABILA 

Retea de distributie apa potabila (noua) Km 312 

Retea de distributie apa potabila 
(reabilitata) 

Km 28 

Aductiune (noua) Km 256 



Aductiune (reabilitare) Km 38 

Statii de pompare apa potabila- noi buc 50 

Rezervoare inmagazinare buc. 43 

Statii tratare apa (statii de clorinare) buc. 23 

APA UZATA 

Retea canalizare (noua) Km 536 

Retea canalizare (reabilitata) Km 13 

Statii epurare ape uzate (noua) 
buc. 4 

Statii epurare ape uzate (reabilitare) buc. 1 

Statii de pompare apa uzata-noi buc 362 

Conducte refulare apa uzata Km 230 

 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 3240 din 03.06.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 

- 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

 

 

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS 

nr.  420/25.05.2020;; 

Având în vedere Nota de Fundamentare APAVITAL cu privire la implementarea 

Proiectului Regonal de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioda 

2014-2020; 

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare 

(POIM) – AP3, OS3.2, ”Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”; 

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de 

Apă Canal Iași – ARSACIS și societatea APAVITAL SA; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iași – ARSACIS; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment financiar-contabil 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 3294 din 03.06.2020 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 

- 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014-2020” precum și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului; 

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS 

nr.  420/25.05.2020;; 

Având în vedere Nota de Fundamentare APAVITAL cu privire la implementarea 

Proiectului Regonal de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioda 

2014-2020; 

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare 

(POIM) – AP3, OS3.2, ”Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”; 

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de 

Apă Canal Iași – ARSACIS și societatea APAVITAL SA; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iași – ARSACIS; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

Contabil, 

Filip Anca Ionela 


