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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 

2019 și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru “Proiectul Regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt” 

 

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana Romania si-a asumat obligații 

care implica investiții importante in infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu 

apa si de canalizare. 

Din studiile efectuate la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, rezultă cu 

claritate ca, pentru buna funcționare a Serviciilor si pentru ca Serviciile sa 

îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația in vigoare si de 

angajamentele asumate de Romania in procesul de aderare la Uniunea Europeana 

sunt necesare investiții financiare importante in sistemele publice de alimentare cu apa 

si de canalizare, care depășesc in mod considerabil capacitățile financiare ale 

acestora. Procesul de regionalizare reprezintă un element esențial in vederea atingerii 

obiectivelor ambițioase de investiții. 

S.C. Compania de Apa Olt S.A. este operatorul regional al județului Olt in 

domeniul apa, canal, epurare. 

Activitățile principale sunt captarea, tratarea si distribuția apei si colectarea si 

epurarea apelor uzate in Municipiul Slatina si cele 4 orașe: Scornicești, Drăgănești-

Olt, Piatra-Olt si Potcoava. De asemenea, Societatea își desfășoară activitatea de 

gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare exclusiv pentru Autoritățile 

Locale care i-au fost delegate, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Utilități 

Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare ,,Oltul”. 

Potrivit art.12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare 

cu apa si de canalizare, (r2), modificata si completata prin Legea nr. 215/2018, care 

potrivit căruia in exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice 

locale adopta hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare, printre altele, la 
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aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea si reabilitarea 

sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare. 

Conform punctului 3.2. ,,Completarea cererii de finanțare pentru proiecte de 

investiții noi" din Ghidului Solicitantului, Axa prioritara 3. Dezvoltarea infrastructurii de 

mediu in condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 

3.2.Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a 

gradului de asigurare a alimentării cu apa potabila a populației pentru aprobarea 

Studiului de Fezabilitate sunt necesare următoarele documente care vor fi anexate la 

cererea de finanțare 

-HCJ/HCL -uri privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico - economici ai proiectului (ale UAT -urilor care au prevăzute investiții finanțate 

prin POIM), pe baza avizului CTE. 

Consiliul Județean Olt a aprobat prin Hotărârea nr. 186/2018 Master Planul 
Județului Olt, Studiul de Fezabilitate și  indicatori tehnico-economici actualizați ai 
“Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt”. Prin 
declarația nr.1205/05.11.2018 emisa de Directorul general al S.C. Compania de Apa 
Olt S.A. se confirmă faptul că denumirea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020” și toate documentele obținute în 
care este înscrisă această denumire se referă la “Proiectul Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt”. 

În data de 27.08.2019, prin adresa nr.654/27.08.2019, Ministerul Fondurilor 
Europene-Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, având în vedere 
stadiul avansat în care se află pregătirea „Proiectului Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Olt”, a solicitat SC Compania de Apă Olt 
SA finalizarea încărcării aplicației de finanțare în MySMIS 2014+, astfel încât procesul 
de evaluare, aprobare și contractare să poată fi finalizat. 

Ținând cont de cele expuse mai sus, precum și de faptul că între data  
transmiterii inițiale a Cererii de finanțare (05.11.2018) și pana in prezent au intervenit 
modificări legislative, respectiv OUG 114/2018, si modificări ale unor indicatori cu 
impact în realizarea devizului general  (rata inflației, cursul de schimb etc.), prin Adresa  
nr. 927/130/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt cu nr. 11345/08.10.2019, 
S.C. Compania de Apă Olt S.A. ne-a înaintat studiul de fezabilitate revizuit și indicatorii 
tehnico-economici actualizați pentru “Proiectului Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt”, solicitând adoptarea în cel mai scurt 
timp posibil a  Hotărârii Consiliului Județean privind aprobarea  acestora. 

Consiliul Tehnico-Economic (CTE) al S.C. Compania de Apa Olt S.A a emis în 

acest sens avizul  nr 37/08.10.2019.S.C. Compania de Apa Olt S.A, prin CTE, a emis 

avizul nr. 37/08.10.2019. 

Indicatorii Tehnico - Economici ai Proiectului Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt sunt: 

Valoarea totala a investiției fără TVA                            1.147.116.622 lei, reprezentând 
241.076.986 euro 

      Din care C+M:                                                822.542.905 lei, reprezentând    
172.864.867 euro 

     Valoarea totala a investiției cu TVA            1.357.247.507 lei, reprezentând    
285.237.903 euro 

           Din care C+M:                                                978.826.057 lei, reprezentând    
205.709.192 euro 
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(1 EURO=4,7583 LEI curs BNR aprilie 2019) 
Principalele caracteristici tehnice(in unități fizice): 
 

Nr. 
Crt. 

Indicatori fizici - alimentare cu apa Unitate de 
măsura 

Cantitate 

1. Reabilitare Foraje 
 

buc 79 

2. Execuție Foraje Noi 
 

buc 30 

3. Reabilitare/înlocuire conducte de aducțiune 
 

km 53,25 

4. Conducte Aducțiune noi 
 

km 10,46 

5. Reabilitare rețele alimentare cu apa 
 

km 96,58 

6. Extindere rețele alimentare cu apa 
 

km 220,72 

7. Construcții stații pompare apa potabila 
 

buc 13 

8. Reabilitare stații pompare apa potabila 
 

buc 6 

9. Reabilitare stații tratare apa potabila 
 

buc 7 

10. Construire stații tratare apa potabila 
 

buc 7 

11. Reabilitare rezervoare de apa 
 

buc 6 

12. Construire rezervoare de apa 
 

buc 9 

Nr. 
Crt. 

Indicatori fizici -  apa uzata Unitate de 
măsura 

Cantitate 

1. Reabilitare rețea de canalizare 
 

km 37,87 

2. Extindere rețea de canalizare 
 

km 259,08 

3. Reabilitare stații pompare apa uzata 
 

buc 10 

4. Construcție stații pompare apa uzata 
 

buc 156 

5. Conducte de refulare noi 
 

km 64,41 

6. Reabilitare stații de epurare 
 

buc 2 

7. Construire stații de epurare (noi/extindere) buc 9 
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Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare, motiv pentru care propun aprobarea lui in forma in care a fost prezentat. 

 

 

Inițiator 

PRESEDINTELE CONSILIULUI  JUDETEAN OLT 

Marius OPRESCU 


