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REFERAT DE APROBARE 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea 
Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, la 

care Județul Harghita este membru asociat pentru aprobarea Studiului de fezabilitate 
pentru ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita în perioada 

2014-2020” 
 

În cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiţii de management 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 este derulată proiectul 
”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita în perioada 2014-
2020”, urmărind strategia de continuarea investițiilor în sistemele regionale de 
management al apei și apei uzate, prin proiecte integrate derulate de operatorii regionali 
de apă. Beneficiarul proiectului este Operatorul Regional de apă și canalizare SC Harvíz 
SA.   

Trimiterea aplicaţiei de finanţare la Comisia Europeană pentru aprobare, este 
condiționată de aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici şi a co-
finanţării pentru proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Harghita în perioada 2014-2020” în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület.  

În urma numeroaselor protocoale de corecții trimise de Autoritatea de Management al 
Proiectului Operațional de Infrastructură Mare (AM POIM) documentația Studiului de 
Fezabilitate a proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Harghita în perioada 2014-2020” a fost reactualizat, conform adresei Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” nr. 223/12.12.2022, înregistrat la Consiliul 
Județean Harghita cu nr. 107120/12.12.2022.   

Indicatorii tehnici al proiectului, pentru investițiile preconizate pentru UAT-ul Județul 
Harghita, este după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Lucrări UM Cantitate 

 Lucrări de alimentare cu apă   

1 Captare Zetea Buc 1 

2 STAP Zetea Buc 1 

3 Aducțiune Zetea – Odorheiu Secuiesc m 23.396 



4 Aducțiunea Ciucul de Jos m 70.397 

5 GA Sâncrăieni  Buc 1 

6 GA Cetățuia  Buc 1 

 Lucrări de canalizare:   

1 Colector Ciucsângeorgiu – Cetățuia m 9.555 

2 SEAU Cetățuia Buc 1 

3 Colector Zetea – Odorheiu Secuiesc m 8.053 

4 SEAU Odorheiu Secuiesc reabilitare Buc 1 

Conform Studiului de fezabilitate Indicatorii la nivel de proiect, incluzând localitățile 
participante în proiect, sunt următoarele: 

ID Indicatori la nivel de proiect UM Cant. 

A Pentru acțiunile de tip A     

Indicatori de realizare imediată (obligatorii) 

CO18 Distribuția apei; Populație suplimentara care 
beneficiază de o mai bună alimentare cu apă * 

persoane 49 211 

Populația beneficiară apă potabilă conformă   persoane 140 949 

Populație beneficiară extindere sisteme apă 
potabilă 

persoane 20 671 

CO19 Epurarea apelor uzate: Populație echivalentă 
suplimentară care beneficiază de o mai buna 
tratare a apelor uzate 

Echivalent 
populatie 

23 553 

Populația beneficiara de sisteme de tratare ape 
uzate conform art.4 și art.5 din Directiva 
91/271/CEE 

Echivalent 
populație 

146 318 

Populație beneficiară extindere sisteme de 
colectare ape uzate  

Echivalent 
populație 

19 726 

Alți indicatori fizici (suplimentari, de realizare) – se selectează după caz 

2S70 Rețea de distribuție apa potabila (noua)  din 
care: 

km 188 759 

  Construire rețea de distribuție km 39 443 

  Extindere rețele de distribuție km 149 316 

2S71 Rețea de distribuție apa potabilă (reabilitată)  km 44 633 

  Reabilitare rețele de distribuție km 44 633 

2S72 Aducțiune nouă km 114 748 

2S73 Aducțiune(reabilitare**) km 549 

2S74 Rețea canalizare (nouă) din care: km 197 441 

  Construire rețea de canalizare, inclusiv conducte 
de refulare  

km 14 202 

  Extindere rețea de canalizare, inclusiv conducte 
de refulare 

km 183 239 

  Rețea de canalizare vacumatică extindere  km 0 

2S75 Rețea canalizare (reabilitata)** km 48 917 

2S76 Colectoare apa uzata, inclusiv conducte de 
refulare  

km 26 265 



2S77 Rezervoare înmagazinare noi buc 15 

2S78 Stație tratare apa noua buc 2 

Indicatori suplimentari fata de indicatorii de Program 

  Captare  din surse de suprafață nouă buc 1 

  Extindere captări din surse subterane (foraje)  buc 0 

  Rezervoare de înmagazinare reabilitate  buc 6 

  Stații de clorinare noi buc 17 

  Stații de clorinare extindere buc 5 

  Stații de pompare/repompare noi buc 32 

  Grupuri de pompare in SPAP existente buc 1 

  Stații de pompare apa uzata noi buc 160 

  Ansamblu sistem vacuum-extindere buc 0 

  SCADA Dispecerat Central buc 2 

  Stații epurare ape uzate care deservesc 
aglomerări cu peste 10.000 l.e. 

buc 3 

  Stații epurare ape uzate care deservesc 
aglomerări sub 10.000 l.e. 

buc 1 

NRW (%)*** pierdere  41,85%/ 
(pt.2025) 
23,91% 
(pt.2051) 

Structura de finanțare a proiectului, conform Studiului de fezabilitate revizuit este 
următoarea:  

Schema de finanțare (extras din SF, în prețuri curente) 

Total valoare 
proiect (Total 

costuri = 
eligibile + 

neeligibile) 
 

380,293,609 
100.0% 

  
  
  
  
  
  

Costuri eligibile 
 

 
 
 

320,396,361 
84.2497% 

din 1 
  

  
  
  
  
  

Deficit de 
finantare 

 
 
 

301,172,579,3 
94.0000% 

din 1.1 
  

  
   

Grant UE  
(max 85%) 
255,996,692.4 
 85.00% din 1.1.1 

Contributie buget de stat (13%) 
39,152,435.3 
 13.00% din 1.1.1 

Contribuție buget local (2.00%) 
6,023,451.6 
 2.00% din 1.1.1 

Co-finanțare beneficiar 
19,223,782 
 6.0000% din 1.1 

Costuri 
neeligibile (alte 
categorii decât 
cele eligibile) 
59,897,249 
15.7503% din 1 

Operator Regional 
 
59,897,249 
100.0% din 1.2 

TVA 
 

59,897,249 
100.0% 

  
  

rambursabil 
56,303,414 

94.0000% 
 

nerambursabil 
3,593,835 

6.0000% 



Conform Devizului general, valoarea totală a investiției este de 320.396.361 Euro fără 
TVA, la prețuri curente, din care valoarea investițiilor ce se va realiza pentru Consiliul 
Județean Harghita, la prețuri curente, la cursul Euro folosit în proiect de 4,9441 lei/Euro, 
este 85.484.834 Euro, fără TVA, 417.701.467,78 lei, din care C+ M este 61.932.402 Euro, 
fiind 306.199.988,73 lei, fără TVA. 

Termenul finalizare a proiectului este 31 decembrie 2025. 

Contribuția proprie a Consiliului Județean Harghita este de 2% din valoarea investiției. 

Eșalonarea investiției cu valorile contribuției proprie al Consiliului Județean Harghita, pe 
perioada 2023-2025 este după cum urmează, conform Adresei SC Harviz SA nr. 
1645/12.12.2022, înregistrat la Consiliul Județean Harghita cu nr. 107079/12.12.2022:  

Anul Activitate Contribuție CJH 2%  
Lei 

Anul I. (2023) Sprijin pentru pregătire 
proiect 

22.448,96 

 Implementare proiect 779.061,62 

Anul II. (2024) Implementare proiect 2.596.872,07 

Anul III. (2025) Implementare proiect 1.817.810,45 

Total   5.216.193,10 

Anexăm următoarele tabele:  
- Devizul general total al obiectivului de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Harghita în perioada 2014-2020” 
- Devizul general al obiectivului de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Harghita în perioada 2014-2020”, partea Consiliului Județean 
Harghita, 

- Adresa SC Harviz SA nr. 1645/12.12.2022, înregistrat la Consiliul Județean 
Harghita cu nr. 107079/12.12.2022.    
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea acestuia de către Consiliul 
Judeţean Harghita.  

 
Arhitect Șef    Consilier   Csurka Piroska 

             Fülöp Otilia   Kinda Jolán   Consilier 
       
 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 13.12.2022. 
 
 


