
ROMÂNIA   
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului “Extinderea si reabilitarea 

infrastructurii de apă şi canalizare in judeţul Alba – etapa II” 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 9 decembrie 

2010; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate al proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi canalizare in 

judeţul Alba – etapa II”; 

- Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 20.344 / 08.12.2014 la proiectul 

de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului “Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi canalizare in judeţul Alba – etapa II”; 

Vazând: 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare 

economica, bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile: 

Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Art. 91-(3), lit."f" şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 - (1) şi art. 115 – (1), lit. c  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate al  proiectului “Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi canalizare in judeţul Alba – etapa II”, cu 

indicatorii tehnico-economici cuprinşi  în Anexă, parte integrantă a prezentei  hotărâri. 



Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut 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 fonduri proprii ale 

operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci 

comerciale. 

Art. 3. Direcţia Tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se 

comunică: 

- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 

- SC APA CTTA Alba 

- Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

- Direcţiei de Dezvoltare şi Buget din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 

PREŞEDINTE, 

            Ion Dumitrel 

 

 

                                     CONTRASEMNEAZA, 

                                     SECRETARUL JUDETULUI 

                                      Mariana Hurbean 
 

 

 
 



 

 

                                      ANEXA 

la Hotărârea nr. 192/09.12.2014 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

canalizare în judeţul Alba – etapa II 

 

2. Amplasamentul obiectivului: JUDEŢUL ALBA 

 

3. Valoare totala inclusiv TVA: 25.333,847 mii lei / 5.734,754 mii Euro la cursul BNR de 1 

Euro=4.4176 lei, din 20.10.2014   din care:  C+M = 21.988,314 mii lei / 4.977,434 mii Euro. 

 

4. Durata de realizare a investitiei este de 12 luni 

  

5.  Capacitati: 

a. Alimentare cu apa 

UAT Alba Iulia:  

Subtraversare   rau Mures  prin foraj orizontal, 2 DN 800mm,  L= 550m- 1 buc. 

b.  Canalizare 

UAT  Cugir- Vinerea:  

- Conducta canalizare-   L= 0,122 km;  

- Statie de pompare ape uzate – 1 buc.  

- Conducta de refulare- L =  5,5 km.  

UAT  Alba Iulia- Oarda si Micesti: 

 Extindere retele canalizare  L= 6,2 km 

UAT  Blaj- Manarade:  



- Extindere canalizare- L= 4,40 km 

- Statie de pompare ape uzate – 1 buc.  

- Conducta de refulare- L = 3,9 km; 

- Subtraversare pr. Spatac cu conducta de refulare De125mm -1 buc 

 
 


