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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL. LOCAL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505300, Tei: 0040 368 311 313, Fax: 0040 368 313 030 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROIECT HOTARARE nr.__________
din data d e ....... 2022

- privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu
S.A. Sibiu pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în şedinţă ordinară din data de
..........2022,

Avînd în vedere:
- Raport al compartimentului de resort nr.4.617 din 08.02.2022 prin care Directorul Buget Finanţe si 
Serviciul Investiţii, implementare proiecte de finanţare propune aprobarea Planului de investiţii cu 
finanţare din contul IID al S.C. Apă -  Canal S.A, pentru anul 2022,si al referatului de aprobare al 
primarului nr. 4617/1 din 08.02.2022 si a adresei S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu nr. 33.094 din 
26.11.2021 privind investiţiile necesare pentru derularea Programului de investiţii Programul 
Operaţional Infrastructuă Mare (POIM) si alte investiţii propuse pentru finanţarea în anul 2022 din 
contul IID, constituit în baza OUG nr. 198/2005,

In comformitate cu prevederile art. 10 din OUG nr. 186/2005 privind constituirea, alimentarea si 
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 
precum si prevederile art. 5 lit c) din anexa la OUG nr. 198/2005,
Având in vedere prevederile art. 129 alin 2 lit .b, lit. d, art. 139 alin 1 lit.d), art. 197 ,art. 198 

alin l,2,art. 243 alin 1 lit.b) din OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.l. Se aprobă planul de investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu 
S.A. Sibiu, pentru anul 2022, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2 Investiţia cuprinsa in Anexa nr. 1 pct. 1 din HCL 86/2021 , nu a fost realizata .
Art. 3 Cu aceasta data Hotararea Consiliului Local Fagaras nr. 86 din 2021- privind 

aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu 
pentru anul 2021 isi inceteaza aplicabilitatea prin ajungerea la termen.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul Municipiului prin Direcţia Buget Finanţe.

Art.5. Secretarul Municipiului Făgăraş va asigura aducerea la cunostiintă publică a 
prevederilor prezentei hotarari si comunicarea acesteia primarului municipiului Făgăraş, 
serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, precum si SC Apa Canal Sibiu SA 
Sibiu, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de apă Sibiu” si Instituţia 
Prefectului Braşov.

INIŢIATOR
Primar

Gheorghe Sucaciu

C<

VIZAT PENTRU LEGALITATE

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Anexa nr. I la HCL nr. /2021

Plan Investiţii pe anul 2021

Nr.
crt. Denumire Valoare estimată 

-lei-

1

Reabilitare reţea de distribuţie apa potabila pe străzile 1 
Decembrie 1918 si str. M.Eminescu T2 din Municipiul 
Făgăraş (inclusiv taxe, avize si dirigentie de şantier) 800.000

Cod F -  50
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Direcţia Economica
Biroul investiţii, implementare proiecte de finanţare

Nr.4617 din 08.02.2022 AVIZAT
SUCACIU GHEORGHE

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
la proiectul de hotărâre privind

aprobarea cuprinderii in planul de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. 
Sibiu pentru anul 2022 a Lucrării de Reabilitare reţea de distribuţie apa potabila pe străzile 1 
Decembrie 1918 si str. M.Eminescu T2 din Municipiul Făgăraş (inclusiv taxe, avize şi dirigenţie de 
şantier) in suma de 800.000 lei -  investiţie care a fost cuprinsa in programul de investiţii al anului 
2021 si nu a fost finalizata (aprobata prin HCL nr. 86/2021.), se solicita cuprinderea in programul de 
investiţii pe anul 2022 prin emiterea unei noi HCL.
Având in vedere faptul ca Municipiul Fagaras se derulează un contract de finanţare prin programul „ 
Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a reţelei de străzi urbane ,in vederea creşterii calitatii vieţi in 
Municipiul Fagaras” SIMS 123133 -contract care presupune refacerea infrastructurii rutiere pe mai 
multe străzi din municipiu printre care si str. 1 Decembrie 1918 si strada M.Eminescu. O mare parte 
din reţeaua de apa si canalizare a municipiului a fost reabilitata prin programul POS Mediu , dar pe 
aceste străzi nu a fost reabilitata reţeaua de distibutie apa potabila de la intersecţia str. G.Cosbuc pana 
la intersecţia cu str. M.Eminescu , cat si pe str. M.Eminescu T2 de la intersecţia cu str. 1 decembrie 
1918 pana la intersecţia cu B-dul Unirii.
Având in vedere adresele S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu nr. 33.094/din 26.11.2021, privind 
investiţiile necesare pentru derularea Programului de investiţii Programul Operaţional Infrastructuă 
Mare (POIM) si alte investiţii propuse pentru finanţarea în anul 2022 din contul IID, constituit în baza 
OUGnr. 198/2005,
în conformitate cu prevederile art. 10 din OUG nr. 186/2005 privind constituirea, alimentarea şi 

utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 
precum si prevederile art. 5 lit c) din anexa la OUG nr. 198/2005.

Nr.
Crt.

Funcţia si compartimentul Numele si prenumele Data Semnătură

1 Director economic/Directia 
economica

Ludu Daniel 08.02.2022

2. Sef serviciu /Serviciu 
investiţii, implementare 

proiecte de finanţare

Bica Adrian 08.02.2022 %
3 Compartiment investiţii Stelea Radu Dan 08.02.2022 ______ £____

\
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ROMÂNIA ^JUDEŢUL BRAŞOV ^  ngi*
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 
Web: vwvw.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 4.617 din 08.02.2022

REFERAT DE APROBARE

Aprobarea cuprinderii in planul de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. 

Sibiu pentru anul 2022 a Lucrării de de Reabilitare reţea de distribuţie apa potabila pe străzile 1 

Decembrie 1918 si str. M.Eminescu T2 din Municipiul Făgăraş (inclusiv taxe, avize si dirigenţie de 

şantier) in suma de 800.000 lei, avand in vedere faptul ca Municipiul Fagaras se derulează un contract 

de finanţare prin programul „ Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a reţelei de străzi urbane ,in 

vederea creşterii calitatii vieţi in Municipiul Fagaras” SIMS 123133 -contract care presupune 

refacerea infrastructurii rutiere pe mai multe străzi din municipiu printre care si str. 1 Decembrie 1918 

si strada M.Eminescu. O mare parte din reţeaua de apa si canalizare a municipiului a fost reabilitata 

prin programul POS Mediu , dar pe aceste străzi nu a fost reabilitata reţeaua de distibutie apa potabila 

de la intersecţia str. G.Cosbuc pana la intersecţia cu str. M.Eminescu , cat si pe str. M.Eminescu T2 de 

la intersecţia cu str. 1 decembrie 1918 pana la intersecţia cu B-dul Unirii.

In conformitate cu solicitarea S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu prin adresa S.C. Apă Canal Sibiu S.A. 

Sibiu nr. 33.094 din 26.11.2021, privind investiţiile necesare pentru derularea Programului de 

investiţii Programul Operaţional Infrastructuă Mare (POIM) si alte investiţii propuse pentru finanţarea 

în anul 2022 din contul IID, constituit în baza OUG nr. 198/2005,

în comformitate cu prevederile art. 10 din OUG nr. 186/2005 privind constituirea, alimentarea 

şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii serviciilor publice de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 

precum si prevederile art. 5 lit c) din anexa la OUG nr. 198/2005,

Având în vedere prevederile art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin 1 lit a), art. 197, art 198 alin 

1, 2, art 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă.

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU
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APA CANAL SIBIU S A
Str. Esdiil nr. €  550096, Sibiu, România
Nr. uireg. J 32/1023/1998
CUI RO 2084940
T*h 0269 - 22 29 10
Fax: 0269 - 22 34 68 Operator de date cu caracter personal ar. 38299

Nr.inreg.33094/26.11.2021

Către,
Primăria Municipiului Făgăraş

Ar-
£ o 3 2 S

o l  12., j( Z v i /

In atenţia: Domnului Prim ar Gheorghe Sucadu

^  Referitor la: Nota de fundamentare privind investiţiile propuse pentru finanţare în anul 2022 
din contul IID, constituit în baza OUG nr, 198/2005

Spre ştiinţă: Asociaţia de Dezvoltare lntereomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu 
în atenţia: Doamnei Director Executiv Adina Bădiţoiu

în baza OUG 198/2005 privind finanţarea investiţiilor din contul 1ID (întreţinere, 
înlocuire, Dezvoltare) pentru activele predate spre administrare sau concesionate conform 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între 
Apă Canal Sibiu SA şi ADÎ Apă Sibiu, propunem iniţierea unei HCL la nivelul Consiliului Local 
Făgăraş pentru aprobarea următoarelor cheltuieli din contul 1ID pentru anul 2022:

- Lucrare propusa; Reabilitare reţea de distribuţie apa potabila pe străzile 1 
Decembrie si Mihai Emtnescu T2 din municipiul Fagaras (inclusiv taie, avize şi dirigenţie 
de şantier) -  valoare estimata: 800.000 lei,

I, Baza legală
în Anexa la OUG nr, 198/2005 Norme pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea 

Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, art.5, sunt prevăzute următoarele:
’ Qperatorul/unitatea admmistral iv-teritoriaîă care beneficiază de asistenţă financiară 

neramhursabilâ din partea Uniunii Europene utilizează Fondul HD în următoarea ordine de 
priorităţi pentru:(.. .)

d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în 
concesiune} inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii 
Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale 
sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu 
banca cofmanţatoare ti

Aceste investiţii se vor face din suma rezultată ca sold al contului UD, în urma efectuării 
plăţilor previzionale pentru acoperirea serviciului datoriei constând în: dobânzi, comisioane, rate 
împrumut şi alte costuri aferente împrumutului BERD pentru următorul exerciţiu financiar.



II. 'Justificarea necesităţii previzionării acestor cheltuieli:
Lucrare propusa: Reabilitare reţea de distribuţie apa potabila pe străzile I 

Decembrie si Mihai Emînescu T2 din municipiul Fagaras (inclusiv taxe» avize şi dirigenţie 
de şantier).

în municipiul Făgăraş» In anul 2022, se derulează un contract de finanţare derulat de 
Primăria Făgăraş prin programul ''Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi 
urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în municipiul Făgăraş” SIMS123133. Acest contract 
presupune refacerea infrastructurii rutiere pe mai multe străzi principale din cadrul municipiului 
printre care şi strada 1 Decembrie 1918 şi strada Mihai Emînescu T2. O mare parte din reţelele 
de apă şi canalizare de pe aceste străzi au fost reabilitate prin programul POS Mediu, dar pe 
aceaste străzi nu a fost reabilitată reţeaua de distribuţie apă potabilă, atat pe str.l Decembrie 
1918 (parţial -  de la intersecţia cu strada George Coşbuc până la intersecţia cu strada Mihai 
Emînescu) cat şi pe str.M,Emînescu T2 (de la intersecţia cu strada 1 Decembrie 1918 până la 
intersecţie cu B-dui Unirii). De asemenea, în cadrul proiectului de investiţii ce se va derula prin 
programul POIM este cuprinsă şi reabilitarea arterei de transport apă potabilă pe B-dul Unirii 
unde se va cupla reţeaua propusă.

Având în vedere faptul că pe reţelele de distribuţie apă potabilă de pe aceaste două străzi 
sunt înregistrate frecvent avarii, a căror reparaţii afecteaza alimentarea cu apa a utilizatorilor din 
zona, cât şi faptul că în acest an pe aceaste străzi infrastructura rutieră, va fi refăcută integral, 
Apă Canal Sibiu, în urma discuţiilor preliminare purtate cu Primăria Făgăraş, doreşte să 
reabiliteze reţeaua de distribuţie pe străzile 1 Decembrie 1918 si Mihai Emînescu T2 înainte de 
începerea lucrărilor la infrastructura rutieră, pentru a evita afectarea ulterioară a carosabilului 
deja reabilitat de Primăria Făgăraş.

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, valoarea totală a cheltuielilor pentru investiţii, 
estimate a fi efectuate în anul 2022, din contul 110» pentru această lucrare din municipiul Fagaras, 
este de 800.000 lei.

Director Genei 
Ing.Vasile Mai

Director Economic» 
Ec. N ţ̂tea Dan

Inginer Sef Sucursala Fagaras» 
ing. Radoiu Cristina


