
 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  

pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
 din aria de operare Euro Apavol S.A." 

 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV, întrunit în ședință ordinară 
la data de 31.03.2022; 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov, înregistrat sub nr. 
8280/22.03.2022 ; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentului de Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
comunei Berceni, Județul Ilfov, înregistrat sub nr. 8281/22.03.2022; 

- Cerințele de eligibilitate ale proiectelor finantațe prin Programul Operațional Infrastructura 
Mare (POIM) 2014-2020; 

Ținând cont de Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 
(P.O.I.M.) 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectiv 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”; 
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Berceni, Județul Ilfov - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrație publică locală, 
juridică, disciplină, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 10 alin. (1) lit. b), ale art. 12 alin. (1) lit. a), c) din Legea nr. 241/ 2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (1,) alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k) și alin. 
(9) lit. a) și c)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

   
Art. 1. - Aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A."  conform 
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. - Aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A." conform 
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Aprobă depunerea unei cereri de finanţare pentru "Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a EURO APAVOL S.A." în cadrul 
Programului Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectiv 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”. 

Art. 4. – Aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţiei în cadrul Programului Operațional 
Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectiv 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”. 

Art. 5. - În vederea implementării proiectului prevăzut la art. 3, se mandatează Primarul comunei 
Berceni în numele şi în interesul autorităţii deliberative locale, să se angajeze pentru: 

a) menţinerea proprietăţii facilităţilor construite/modernizate/extinse, a bunurilor achiziţionate şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu gajeze sau ipotecheze bunurile achiziţionate 
din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare 
a proiectului şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă, prin intermediul operatorului 
regional;  

b) respectarea, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei 
energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.  

Art. 6. - Împuterniceşte Primarul comunei Berceni în vederea semnării tuturor documentelor 
privind proiectul în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, Axa 
prioritară 3, Obiectiv 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 ”. 

Art. 7. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Primarul Comunei Berceni impreuna cu aparatul propriu de specialitate. 

Art.. 8 - Secretarul General al Comunei Berceni, Județul Ilfov, va aduce la cunoștință publică 
prezenta hotărâre, prin publicare pe site-ul primăriei și o va comunica: 
 - Instituției Prefectului - Județ Ilfov ; 
 - Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov ;  

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa; 
- S.C. EURO APAVOL SA. 

 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                
              Contrasemnează, 
      Cons. George ENE                                             Secretarul general al comunei Berceni 

                                                    Gheorghe HAIDUCU 
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