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CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                                                

 

 

HOTĂRÂREA NR.71 DIN 15.12.2020 

 

privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru  

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, 

în perioada 2014 - 2020” precum și a  

indicatorilor tehnico - economici ai proiectului 

 

  

 Consiliul Local al orașului Costești, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară la data                         
de 15.12.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere: 

• Adresa nr. 10207/03.12.2020, înaintată de către S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, înregistrată 
la Primăria orașului Costești cu nr.22521/03.12.2020, însoțită de Avizul CTE al S.C. Apă Canal 2000 
S.A. Pitești nr. 02/02.12.2020; 

• Referatul de aprobare întocmit de Primarul orașului Costești, înregistrat sub 
nr.22971/08.12.2020;  

• Raportul de specialitate nr. 23287/09.12.2020, privind aprobarea STUDIULUI DE 

FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020”; 

• Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Costești , întocmite 
în vederea avizării proiectului de hotărâre; 

• Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările 
și completările ulterioare; 

• Dispozițiile art. 129 alin.2, lit. b), d), e), alin.4, lit. d), alin.7 lit. n), alin.9, lit. a) și c), art.132 și 
art.137 alin.1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Dispozițiile art. 90 alin. 1, ale art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art. 140 alin. 1 și alin 3, ale art. 154 
alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. “a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. “a” și lit. “b” din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, cu modificările și 
completările ulterioare;  

    În baza dispozițiilor art.129 alin.2 lit.”d”, ale alin.7 lit. “n”, ale art.139 alin.3 și alin.5 din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,       

 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

 
 Art. 1.  (1) Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 - 2020”, conform 
Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 



                (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 - 2020”, conform  Anexei 
2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 

Art. 2. Se mandatează Primarul orașului Costești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Argeș, aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 - 2020”, 

precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. 

Art. 3. Primarul orașului Costești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș. 

Art.4.Compartimentele/birourile/seviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al 

Consiliului Local al orașului Costești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentele/birourile/seviciile de specialitate din 

cadrul Primăriei orașului Costești, S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Argeș și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii. 

 
                                                                                                                Dată astăzi:15.12.2020 
 
                                                                                                   contrasemnează secretar general oraş, 
                                  Chiriţă Iuliana 
 
 
 
 
 
 
 
                    Preşedinte şedinţă, 
                           BADEA VASILE 
 

 
 

 

 

 
 

               

 

 

 

Nr.71/15.12.2020 

 

Adoptată în ședința din data de 15.12.2020.  

Cu un număr de  17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcție. 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa  nr. 1 la HCL Costești nr.71/15.12.2020. 

privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE aferent ”Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020” 

 

I. Date generale 

Obiectiv de investiții: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Argeș, în perioada 2014 - 2020” 

Beneficiar: S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Pitești 

Proiectant: Asocierea S.C. TPF Inginerie S.R.L. – TPF Engenharia LTDA – TPF Getinsa Euroestudios S.L. 

Amplasament: municipiul Pitești, orașele Ștefănești, Topoloveni, Costești și comunele Bascov, Albota, 

Moșoaia, Mărăcineni (pentru STAP Budeasa), Bradu, Căteasca, Poiana Lacului, Buzoești, Stolnici, județul 

Argeș 

Obiectivul general al proiectului:  

Proiectul constă în investiții în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș, în vederea 

asigurării furnizării către locuitorii din localitățile selectate a apei potabile la calitatea impusă de cerințele 

legislației în vigoare (care transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinată consumului uman), 

precum și creșterea gradului de colectare a apelor uzate prin extinderea rețelelor de canalizare și asigurarea 

serviciilor de colectare a apei uzate în aria de operare până la finalul perioadei de implementare precum și 

asigurarea parametrilor de tratare a apelor uzate în conformitate cu directivele CE și angajamentele asumate 

de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.  

 

II. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

 

INDICATORII FIZICI TOTALI AI PROIECTULUI: 

 

ALIMENTARE CU APĂ  

 

Nr. 

Crt 
Indicatori UM Cantitatea totală 

1 Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) Km 70,885 

2 Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) Km 57,804 

3 Aducțiune (nouă) Km 18,274 

4 Aducțiune (reabilitată) Km 10,169 

5 Rezervoare înmagazinare (noi) buc 7 

6 Rezervoare înmagazinare (reabilitate) buc 10 

7 Stații tratare apă (noi) buc 4 

8 Stații tratare apă (reabilitate) buc 1 

9 Stații tratare apă - clorinare (noi) buc 3 

10 Foraje (noi) buc 4 

11 Foraje (reabilitate) buc 1 

12 Stații de pompare apă potabilă (noi) buc 10 

13 Stații de pompare apă potabilă (reabilitate) buc 3 

 



 

CANALIZARE 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatori  UM Cantitatea totală 

1 Rețea canalizare (nouă) Km 238,342 

2 Rețea canalizare (reabilitată) Km 37,753 

3 
Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări 

peste 10.000 l.e. (modernizare) 

buc 
1 

4 
Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări 

peste 10.000 l.e. (extindere) 

buc 
1 

5 
Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări 

sub 10.000 l.e. (noi) 

buc 
1 

6 
Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări 

sub 10.000 l.e. (modernizare) 

buc 
1 

7 
Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări 

sub 10.000 l.e. (extindere) 

buc 
1 

8 Stații de pompare apă uzată (noi) buc 148 

9 Stații de pompare apă uzată (reabilitate) buc 4 

10 Conducte de refulare apă uzată (noi) Km 61,853 

11 Conducte de refulare apă uzată (reabilitate) Km 2,046 

 

 

INDICATORII FINANCIARI: 

 

Indicatorii economici ai investițiilor propuse în prețuri curente sunt: 

 

Nr. crt. Descriere Valoare 

(fără TVA) 

TVA Valoare totală inclusiv 

TVA 

(Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro) 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL 

INVESTIȚIE 
905.288.836 188.291.944 169.670.180 1.074.959.017 223.581.817 

Din care C+M 646.730.957 134.514.228 122.878.882 769.609.839 160.071.931 

1 Euro = 4,8079 lei, curs BNR, la data de 25/2/2020 

 

 

III. Finanțarea proiectului 

 

Proiectul este inclus pentru finanțare în portofoliu de proiecte aferente programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014 - 2020, în cadrul Obiectivului Specific 3.2 Dezvoltarea Infrastructurii integrate de 

apă și apă uzată.  

 

Structura de finanțare a proiectului de investiții este prezentată în tabelul de mai jos: 

SURSA DE FINANȚARE 
Valoare 

(Euro) 
% 

Valoare eligibilă, 

 din care: 
188.291.944 84,2161% 

a) Deficit de finanțare 176.994.427,1 94% din valoarea eligibilă 

Fond de Coeziune 150.445.263,1 85% din deficitul de finanțare 

Buget de stat 23.009.275,5 13% din deficitul de finanțare 



Buget Local 3.539.888,5 2% din deficitul de finanțare 

b)Co-finanțare Beneficiar 11.297.517 6% din valoarea eligibilă 

Valoare neeligibilă,  

Contribuție Operator Regional 

din care 

35.289.873 15,7839% 

Cheltuieli neeligibile 

 (fără TVA) 
0 0 

TVA rambursabil 33.172.481 94% din valoarea neeligibilă 

TVA nerambursabil 2.117.392 6 % din valoarea neeligibilă 

TOTAL 223.581.817 100% 

 

Notă: Studiul de Fezabilitate complet transmis în format electronic este parte integrantă a 

prezentei anexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                    BADEA VASILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa  nr. 2 la HCL Costești nr.71/15.12.2020 

privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI pentru lucrările de investiții aferente 

”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 

2014-2020” 

 

I. INDICATORI FIZICI UAT ORAȘUL COSTEȘTI: 

 

ALIMENTARE CU APĂ 

 

Nr. 

crt. 

Descriere U.M. Cantitate 

1 Foraj (reabilitat) buc 1 

2 Aducțiune (nouă) km 0,570 

3 Stații de pompare apă potabilă (noi) buc 2 

4 Stații de pompare apă potabilă (reabilitate) buc 1 

5 Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) km 6,838 

6 Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) km 1,779 

 

CANALIZARE 

 

Nr. 

crt. 

Descriere U.M. Cantitate 

1 Rețea canalizare (nouă) km 40,313 

2 Stații de pompare apă uzată (noi) buc 19 

3 Conducte de refulare apă uzată (noi) km 4,237 

4 Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări 

peste 10.000 l.e. (extindere) 

buc 1 

 

 

II. INDICATORI ECONOMICI UAT ORAȘUL COSTEȘTI: 

 

 

Prețuri curente 

 

Nr. 

crt. 

UAT 
Valoare investiții 

(Euro) 

Valoare 

cofinanțare 

(euro) 

1 Orașul Costești 

APĂ CANAL TOTAL 

(fără TVA) 

TOTAL 

(cu TVA) 

fără TVA 

1.266.974 13.969.707 15.236.681 18.091.671 286.450 

 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                    BADEA VASILE 

 

 


