JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. ______din_________2017
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea valorii cofinanţării serviciilor de asistenţă tehnică pentru Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bihor în perioada 2014-2020
Ținând cont de prevederile art.91, alin (1), lit. b), alin (3), lit. d), precum și ale art.97, alin(1),
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Luând în considerare:
- Necesitatea aprobării cofinanţării de către Consilul Judeţean Bihor a serviciilor de asistenţă
tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bihor în
perioada 2014-2020, în valoare de 25.471,33 lei;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.195 din 30.08.2016 prin care s-a aprobat Lista de
investiții aferentă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO, Operator Regional S.C.
Compania de Apă S.A. Oradea, privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate, cuprinsă în Master
Planul privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Bihor;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 37 din 03.03.2017 prin care s-a aprobat modificarea şi
completarea Listei de investiții aferentă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO,
Operator Regional S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor
uzate, care face parte din Master Planul privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul
Bihor;
- Faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO, Operator Regional S.C.
Compania de Apă S.A. Oradea are ca scop principal accesarea de fonduri europene nerambursabile din
Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3.
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de managemnet eficient al resurselor – Obiectivul
Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei,
Conform Ghidul solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de managemnet eficient al resurselor –
Obiectivul Specific 3.2., punctul 1.8.2. Ratele de cofinanţare a proiectelor “Pentru proiectele finanţate
prin O.S. 3.2., sursele de finanţare se asigură după cum urmează: 85% Fondul de Coeziune, 14% buget
de stat şi 1% beneficiar (buget local) – Procentele de cofinanţare pentru acţiunea C sunt conforme cu
sistemul de cofinanţare aferent proiectelor de asistenţă tehnică finanţate prin POS Mediu 2007-2013,
respectiv Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (prin contribuţia autorităţilor locale) 1%”.
Adoptarea acestei hotărâri este atât necesară cât și oportună în vederea asigurării cât mai urgente
a cofinanțării aferente serviciilor de asistență tehnică în vederea accesării de fonduri externe
nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional Infrastructură Mare 2014-2020, pentru
realizarea unor lucrări de alimentare cu apă, canalizare și stații de epurare în județul Bihor.
În temeiul art. 97, alin. (2), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cofinanţării serviciilor de asistenţă
tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bihor în
perioada 2014-2020, în valoare de 25.471,33 lei.
PREŞEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
Serviciul Tehnic - Investiţii
Nr. ___________ din __.__.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea valorii cofinanţării serviciilor de asistenţă tehnică pentru Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bihor în
perioada 2014-2020
Avȃnd în vedere Expunerea de motive nr. _______ din _________a Președintelui
Consiliului Județean Bihor;
În conformitate cu dispozițiile art.91, alin (1), lit. b), alin (3), lit. d), precum și ale
art.97, alin(1), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.195 din 30.08.2016 prin care s-a aprobat
Lista de investiții aferentă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO, Operator
Regional S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor
uzate, cuprinsă în Master Planul privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în
județul Bihor;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 37 din 03.03.2017 prin care s-a aprobat
modificarea şi completarea Listei de investiții aferentă Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară APAREGIO, Operator Regional S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, privind
alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate, care face parte din Master Planul privind
alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Bihor;
- Faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO, Operator Regional
S.C. Compania de Apă S.A. Oradea are ca scop principal accesarea de fonduri europene
nerambursabile din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de managemnet
eficient al resurselor – Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a
apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a
populaţiei ;
- Conform Ghidul solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare
2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de managemnet
eficient al resurselor – Obiectivul Specific 3.2., punctul 1.8.2. Ratele de cofinanţare a
proiectelor “Pentru proiectele finanţate prin O.S. 3.2., sursele de finanţare se asigură după
cum urmează: 85% Fondul de Coeziune, 14% buget de stat şi 1% beneficiar (buget local) –
Procentele de cofinanţare pentru acţiunea C sunt conforme cu sistemul de cofinanţare aferent
proiectelor de asistenţă tehnică finanţate prin POS Mediu 2007-2013, respectiv Contribuţia
eligibilă minimă a beneficiarului (prin contribuţia autorităţilor locale) 1%”;
- Adresa nr. 21.227 din 29.06.2017 înregistrată la Registratura Generală a Consiliului
Judeţean Bihor cu nr. 12.947/30.06.2017(Anexa nr. 1), prin care S.C. Compania de Apă
Oradea S.A. solicită aprobarea valorii cofinanţării serviciilor de asistenţă tehnică pentru
pregătirea Cererii de finanţare şi a aplicaţiei de finanţare pentru Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bihor în perioada 2014-2020, care

va fi finanţat prin POIM. Valoarea cofinanţarii aferente Consiliului Judeţean Bihor este de
25.471,33 lei;
- Detalierea defalcării cofinanţărilor pentru fiecare U.A.T., ponderea acestora din
valoarea totală a lucrărilor precum şi detalierea serviciilor prestate de către viitoarea asistenţă
care sunt prezentate în adresa înaintată de către S.C. Compania de Apă Oradea S.A. nr.
23.471 din 14.07.2017 înregistrată la la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Bihor cu
nr. 13.767/17.07.2017 (Anexa nr. 2),
În temeiul art. 98 coroborat cu cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii cofinanţării serviciilor de
asistenţă tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată
din judeţul Bihor în perioada 2014-2020, în valoare de 25.471,33 lei.

VICEPREŞEDINTE,
IOAN MANG
PREŞEDINTE,KISS Alexandru
Director General,
FILIP CHEŞELI

Șef Serviciu
MIHAI PALCU

Întocmit,
DAN ELENEȘ

Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar
cu întocmitorul înscrisului

Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în
solidar cu întocmitorul
înscrisului

Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui act
oficial

Vizat,
Serviciul Juridic-Contencios
Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii.

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr.________ din______________
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii cofinanţării serviciilor de asistenţă tehnică pentru Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bihor în
perioada 2014-2020
Având în vedere Expunerea de motive nr. _______ din _________a Președintelui
Consiliului Județean Bihor, Raportul de specialitate nr. _______ din _________întocmit de
Direcţia Generală Tehnică - Serviciul Tehnic-Investiţii privind aprobarea valorii cofinanţării
serviciilor de asistenţă tehnică pentru pregătirea Cererii de finanţare şi a aplicaţiei de finanţare
pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bihor
în perioada 2014-2020 și raportul de avizare nr. ______ din ___________ emis de către
Comisia_________________________________;
Luȃnd în considerare Ghidul solicitantului aferent Programului Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiţii de managemnet eficient al resurselor, adresa nr. 21.227 din 29.06.2017 transmisă de
către S.C. Compania de Apă Oradea S.A. înregistrată la Registratura Generală a Consiliului
Judeţean Bihor cu nr. 12.947/30.06.2017, Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.195 din
30.08.2016 , Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 37 din 03.03.2017 ;
În baza art. 91, alin (1), lit. b), alin (3), lit. d), coroborat cu art. 97 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cofinanţarea de către Consilul Judeţean Bihor a serviciilor de
asistenţă tehnică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată
din judeţul Bihor în perioada 2014-2020, în valoare de 25.471,33 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele
Consiliului Județean Bihor prin Direcția Generală Economică și Direcția Generală Tehnică.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Relații cu Consilierii cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul-Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Compartimentul Relaţii cu Consilierii;
- Direcţia Generală Tehnică;
- Direcţia Generală Economică;
- S.C. Compania de Apă Oradea S.A;
- ADI APAREGIO.
Art,4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
de Monitorul Oficial al județului Bihor.
PREŞEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR
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