ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 122
din 21 septembrie 2017
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020
Consiliul local al comunei Tureni,
Având în vedere:
• Raportul de specialitate al Biroului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
• Adresa
nr.
10895 din 21.07.2017 a S.C. Compania de Apă Arieş S.A., înregistrată la
registratura Primăriei comunei Tureni cu nr. 5077 din 21.07.2017;
• Hotărârea Consiliului Local 23 nr. 10.04.2014 privind aderarea comunei Tureni la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului;
• Hotărârea Consiliului Local 24 nr. 10.04.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Compania de Apă Aries S.A. şi aprobarea
contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, a Regulamentului
serviciului de apă şi de canalizare şi a caietelor de sarcini.
• Prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 88/2007;
• Studiul de fezabilitate pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si
apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tureni
În conformitate cu:
• Prevederile Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020;
• Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
• Prevederile HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile art. 12 alin. (1), lit.c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
241/2006, republicată;
• Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.b), coroborate cu prevederile alin. (4) lit.d) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1) lit.b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adopta prezenta H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind lucrarile de investitii din cadrul Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada
2014-2020 potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru comuna Tureni privind lucrarile de investitii din
cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda Campia Turzii, in perioada 2014-2020, potrivit Anexei nr. 2, respectiv 13.743,11 mii euro fără TVA,
61.690.08 mii lei fără TVA la preţuri constatate şi 14.621.92 mii euro fără TVA – 65.634.88 mii lei fără
TVA la preţuri curente, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se asigură din: Fonduri nerambursabile
ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale,
contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare
Internaţionale sau bănci comerciale.
Art. 4 Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri care se află în domeniul public al comunei
Tureni. Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.
Art. 5 Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
împuterniceşte Primarul comunei Tureni prin serviciile de specialitate şi operatorul
S.C. Compania de Apă Arieş S.A.
Art. 6 Secretarul comunei Tureni va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor
prezentei
hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului comunei Tureni, serviciilor de specialitate în vederea
aducerii la îndeplinire, Companiei de Apă Arieş S.A., Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa
Văii Arieşului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEMEŞ CORNELIU TRAIAN

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
10
Nr. consilieri prezenţi = 10
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0

Anexa nr.1 la H.C.L. Tureni, nr. 122/2017,
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarile
de investitii aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020
Studiul de Fezabilitate privind lucrarile de investitii din cadrul Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in
perioada 2014-2020

Anexa 2 la H.C.L. Tureni, nr. 122/2017,
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarile
de investitii aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020
1.
a)

INDICATORI TEHNICI PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEMUL
DE CANALIZARE – TURENI
Indicatori tehnici aferenti investiilor ce deservesc exclusiv comuna Tureni

Nr. Crt.

Descriere

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

Indicatori tehnici ai sistemului de alimentare cu apa Tureni
Localitatea Tureni
1. Conducta de alimentare cu apa - extindere
2. Statie de pompare apa potabila
Localitatea Ceanu Mic
1. Conducta de alimentare cu apa - extindere

m
buc.
m

8.808,01
1

6.849,65

Localitatea Comsesti
1. Conducta de alimentare cu apa - extindere
2. Statie de pompare apa potabila
Localitatea Martinesti

m
buc.

5.029,56
3

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere
Localitatea Micesti

m

4.054,80

m
buc.

11.690,81
1

U.M.

Cantitate

1. Conducta de alimentare cu apa - extindere
2. Statie de pompare apa potabila

Nr. Crt.

Descriere

1

2

3

4

Indicatori tehnici ai sistemului de canalizare menajera Tureni
Localitatea Tureni
1. Conducta de canalizare - extindere
2. Statii de pompare ape uzate menajere
3. Conducta de refulare apa uzata menajera
Localitatea Ceanu Mic

m
buc.
m

8.494,84
3
846,34

1. Conducta de canalizare - extindere
2. Statii de pompare ape uzate menajere
3. Conducta de refulare apa uzata menajera
Localitatea Comsesti

m
buc.
m

6.672,47
2
371,18

1. Conducta de canalizare - extindere
2. Statii de pompare ape uzate menajere
3. Conducta de refulare apa uzata menajera
Localitatea Martinesti

m
buc.
m

4.891,68
2
1.140,10

1. Conducta de canalizare - extindere
2. Statii de pompare ape uzate menajere
3. Conducta de refulare apa uzata menajera

m
buc.
m

3.347,82
2
534,08

b) Indicatori tehnici comuni aferenti investiilor ce deservesc aria de operare a Companiei de Apa
Aries S.A.
Nr. Crt.

Descriere

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

Indicatori tehnici aductiune pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Turda
Conducte de aductiune
1. Conducta de aductiune - extindere (procent investitie 32%)

m

2. Conducta de aductiune – reabilitare (procent investitie 3%)

m

92.256,51
11.496,64

Statie de pompare apa potabila proiectata (procent investitie
buc
10
32%)
Indicatori tehnici aductiune pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii
(Procentul din investitiile comune ce revine comunei Tureni este de 3%)
Conducte de aductiune
1. Conducta de aductiune - reabilitare
m 16.881,18
Indicatori tehnici pentru investitiile ce deservesc Sistemul zonal de alimentare cu apa
Turda
(Procentul din investitiile comune ce revine comunei Tureni este de 3%)
Sistem zonal de alimentare cu apa Turda
3.

1. Reabilitare sursa subterana: foraje de adancime medie
2. Conducta de aductiune – conducta colectoare puturi -

buc.
m

13
1.936,00

Nr. Crt.

Descriere

U.M.

Cantitate

1

2

3

4

reabilitare
3. Statie de tratare noua
buc.
4. Statie de clorinare noua
buc.
5. Reabilitare statie de pompare apa potabila
buc.
buc.
6. Rezervoare de inmagazinare noi
buc.
7. Rezervoare de inmagazinare reabilitate
8. Dezvoltare si Extindere Sistem SCADA II
ans.
Indicatori tehnici pentru investitiile ce deservesc Sistemul zonal de alimentare cu apa
Campia Turzii
(Procentul din investitiile comune ce revine comunei Tureni este de 3%)
Sistem zonal de alimentare cu apa Campia Turzii
1. Reabilitare sursa subterana: reabilitare dren
buc.
2. Statie de clorinare noua
buc.
3. Statie de tratare noua
buc.
buc.
4. Rezervoare de inmagazinare noi
buc.
5. Rezervoare de inmagazinare reabilitate
Indicatori tehnici colectoare de transfer apa uzata menajera

2
3
1
1
2
1

2
3
2
4
1

(Procentul din investitiile comune ce revine comunei Tureni este de 67%)
Cluster Turda
1. Conducta de refulare apa uzata menajera

m

2. Statie de pompare ape uzate menajere

2.

26.029,28

buc.

5

INDICATORI ECONOMICI - TURENI
Valoare investitie Mii Euro
(fara TVA)

Nr.
Crt

Denumire proiect

1

Preturi
constant
e

Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata
din regiunea Turda - Campia
Turzii, in perioada 2014-2020
Valoare în mii lei calculat la cursul
valutar de 4,4888 lei/euro din iulie
2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEMEŞ CORNELIU TRAIAN

Preturi
curente

13,743.11

14,621.92

61.690,08

65.634,88

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

