
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Master Planului pentru sectorul de APĂ-CANAL
 din judeţul Ilfov

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr. ..............10.2008;

- Referatul Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională al judeţului 
Ilfov  nr.   ...............10.2008  ,  înregistrat  la  Consiliul  Judeţean Ilfov  cu nr. 
...............10.2008;

- Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov nr. 
..................10.2008;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului;

- Raportul de avizare al Comisiei  de buget, finanţe, bănci,  prognoze şi studii 
economice;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului

În temeiul art. 91, alin. 1, lit.”b” şi art. 97, alin. 1, din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;



H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1- Se aprobă Master Planul pentru sectorul de APĂ-CANAL din judeţul Ilfov, 

conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.  2 -  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  aparatului  propriu  al  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  precum  şi  Serviciul  Public  de  Cooperare  Internă  şi  Internaţională  al 

judeţului Ilfov  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir
Nr. .........
Din  ………2008



MASTER  PLAN 
SECTORUL DE APA-CANAL DIN JUDETUL ILFOV 

REZUMAT

1. Introducere

Romania in calitate de membru al Uniunii Europene (UE), s-a obligat sa imbuntateasca calitatea mediului pentru a realiza 
concordanta cu Legislatia  UE, care a  fost  adoptata si  in Romania.  Indeplinirea  angajamentelor  asumate de Romania in 
procesul  de negociere  pentru Capitolul  22 – Protectia  Mediului  implica  realizarea  unor proiecte majore de investitii  in 
infrastructura de mediu scop pentru care, Romania dupa integrare primeste asistenta financiara din partea UE prin accesarea 
fondurilor structurale si de coeziune. 
Scopul Master Planu-lui
Master Planul este baza de decizie pentru dezvoltarea sectorului de apa si de apa uzata, in concordanta cu obiectivele 
generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare.

Concret, Master Planul este primul pas important care furnizeaza cadrul pentru strategia de dezvoltare a judetului Ilfov, in 
domeniul apei potabile si a apei uzate pentru perioada 2007-2037, prezentandu-se o  identificare a masurilor necesare precum 
si prioritizarea si etapizarea acestora pentru a realiza deplina concordanta cu Directivele UE relevante in domeniu.

Obiectivele Master Planu-lui sunt urmatoarele:

Obiective generale:

•Obţinerea de Fonduri nerambursabile pentru finanţarea de investiţii in sectorul de apa/apa uzata.

•    Sprijinirea  autoritatilor  judetene   in pregătirea  unui  portofoliu de proiecte  pentru sectorul  de mediu,  condiţie 
necesara pentru accesarea Fondurilor de Coeziune disponibile pentru România,  ca membru al UE, in conformitate cu 
Programului Operaţional Sectorial de Mediu si cu politicile si practicile UE.

Obiective principale:

•Sa asiste operatorii regionali in dezvoltarea capacitatilor locale privind pregatirea viitoarelor proiecte.

•Sa asigure respectarea angajamentelor convenite intre Romania si Uuniunea Europeana privind imbunatatirea 
sectorului de mediu la nivel regional.

•Sa implementeze conceptul de “Regionalizare”,  privita ca un proces de organizare institutionala si legala 
adecvata,  care va conduce la  furnizarea unui serviciu de alimentare cu apa si  canalizare durabil  la nivel 
regional. Astfel, se va infiinta Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) care va delega serviciile de 
alimentare cu apa si canalizare unui Operator Regional (ROC).

•Sa se asigure o utilizare  optima si  profitabila  pe termen lung,  a  fondurilor  nationale  si  europene pentru 
reabilitarea, modernizarea si retehnologizarea infrastructurii locale pentru apa si apa uzata pentru conformarea 
cu standardele in vigoare in paralel cu aplicarea principiului recuperarii costurilor.

•Sa elaboreze un program de investitii pe termen lung in conformitate cu angajamentele convenite.

•In cadrul acestui proiect, asistenta tehnica pentru elaborarea Aplicatiei pentru accesarea fondurilor necesare 
conformarii cu cerintele directivelor UE.

2. Metodologia si procedura de realizare a Master Planului

Pentru a se asigura o absorbţie si o întrebuinţare eficienta a fondurilor UE, Ministerul Mediului si Dezvoltării  Durabile 
(MMDD),  a  elaborat  un  document  strategic  in  conformitate  cu  Cadrul  Strategic  pentru  Fondurile  de  Coeziune,  Planul 
Naţional de Dezvoltare si Cadrul Strategic Naţional de Referinţa, pentru perioada 2007 – 2013.  
Implementarea acestui document are la baza elaborarea strategiei pe termen lung la nivel regional – Master Planu-ul.

De aceea, MMDD a contractat companii de consultanta pentru a sprijini viitorii beneficiari(toate judetele) in implementarea 
acestor documente.

In elaborarea Master Plan-ului pentru judetul Ilfov, Consultantul a cooperat cu toate partile implicate, considerand fiecare 
reprezentant (MMDD, autoritati locale, furnizori locali/regionali ai serviciilor de apa/apa uzata), ca membru al echipei.

Consultantul a efectuat studii/cercetari de recunoastere, inclusiv consultatii cu factorii cheie implicati, utilizand chestionare 
specifice, atat pentru datele tehnice cat si pentru cele socio-economice. 

Etapele au fost urmatoarele:

•Propunerea parametrilor de baza pentru proiectare;

•Elaborarea/construirea unui model de macro-suportabilitate;



•Elaborarea  unei  liste  de  investitii,  necesare  pentru  conformare  cu  directivele  relevante  ale  UE,  impreuna  cu  evaluarea 
costurilor necesare.

•Prioritizarea  investitiilor,  avandu-se  in  vedere  atat  termenele  limita  asumate  pentru  conformare  cat  si  limitele  bugetare 
stipulate in Termenii de Referinta. 

3. Continutul Master Planului:

Master Planul este structurat in 2 parti:

Partea I a include urmatoarele capitole:

0) Rezumat

1) Introducere (prezentare, cadrul proiectului, tinte si obiective generale)

2) Analiza  situatiei  existente  (caracteristici  naturale,  evaluari  socio-economice si  institutionale,  resurse  de apa, 
consumul curent de apa, poluarea surselor de apa, facilitati existente si performante actuale)

3) Prognoze (metodologii si ipoteze, prognoze socio-economice, prognoze privind cererea de apa, debite de apa 
uzata si incarcari specifice)

4) Obiectivele nationale si judetene (obiectivele nationale si judetene rezultate din documentele de pozitie)

5) Analiza optiunilor (identificarea, evaluarea si selectarea optiunilor de grupare a localitatilor in concordanta cu 
cerintele directivelor Uniunii Europene)

6) Strategia judetului  in domeniul serviciilor de apa si apa uzata in concordanta cu legislatia nationala si Uniunii 
Europene

7) Plan de investitii pe termen lung (masuri de investitie pe termen lung, programul de implementare)

8) Analiza economica si financiara(s-au calculat costul total pentru investitiile de capital, reinvestitii, operare si 
intretinere, pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Ilfov, pentru perioada de 
analiza 2007-2037)

9) Suportabilitate  (Obiectul  analizei  suportabilitatii  este  de  a  stabili  contextul  conditiilor  socio-economice  si 
demografice fata de care vor fi introduse masuri de investitii in domeniul apei si apei uzate. Aceste conditii vor 
determina efectiv daca imbunatatirile  propuse vor fi  sau nu suportabile pentru societate  si  in mod deosebit 
pentru gospodariile mai sarace.)

10) Program prioritar  de  investitii  pentru  infrastructura  (prioritizarea  masurilor  proiectului  si  lista  masurilor  de 
investitii prioritare)

11) Plan de actiune pentru implementarea proiectului

Partea a II-a a Master Plan-ului include informatii suport si date, grupate in:

12) Anexe generale si planse
4. Concluzii si Recomandari

Pentru ca  judetul Ilfov sa se poata conforma cu cerintele standardelor europene, in Master Plan sunt prezentate măsurile pe 
termen lung (perioada 2007 – 2037) necesare pentru:

−eliminarea  deficientelor,  reabilitarea  si  extinderea  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  in 
conformitate cu angajamentele asumate de Romania;

−reducerea costurilor de operare pana la un nivel suportabil;

−imbunatatirea conditiilor de sănătate şi protectia mediului.

Masurile de investitii propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediului, ele actionand pe mai multe cai, in mod direct sau 
indirect,  si  anume:  reducerea  poluarii  si  imbunatatirea  calitatii  apei,  reducerea  poluarii  punctiforme si  difuze  a  solului, 
facilitarea adaptarii  la schimbarile  climatice,  protejarea si  imbunatatirea  conditiilor  si  functiilor  ecosistemelor  terestre  si 
acvatice impotriva degradarii antropogene, a fragmentarii habitatului si a defrisarii, pastrarea diversitatii naturale a faunei, 
florei  si  a  habitatelor  in  zonele  protejate  si  potentialele  arii  Natura  2000,  facilitarea  imbunatatirii  sanatatii  umane  prin 
implementarea unor masuri care urmaresc prevenirea poluarii, limitarea utilizarii resurselor naturale epuizabile.

Costurile totale de investitie pentru judetul Ilfov in urmatorii 30 de ani ( 2007-2037) sunt urmatoarele:

   Categoria de servicii        Valoare (euro)
• Apa potabila   98.593.600
• Apa uzata  (inclusiv epurare) 207.362.649

TOTAL (Euro) 305.956.249
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