
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul 

Ilfov”

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ................2009;

- Referatul  ADIA-Ilfov nr. 42/15.10.2009 înregistrat la Consiliul Judeţean 
Ilfov cu nr. ................2009;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr. 
...................2009;

- 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;

- În  temeiul  art.91 alin.(1)  lit.d),f)  ,   art.97  alin.(1)  şi  art.  123 din  Legea 
nr.215/2001  privind  administratia  publica  locala,  republicata  cu 
modificările şi completările ulterioare .



H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se  aprobă  Studiul  de  Fezabilitate  privind  “Reabilitarea  şi 

modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul Ilfov” , 

cu indicatorii  tehnico-economici  cuprinşi  în anexa care  face parte  din  prezenta 

hotărâre.

  Art.2. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov precum 

şi S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir
Nr. .........
Din  ………2009



                                   
ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2009

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit  Referatului  Asociaţiei   de   Dezvoltare   Intercomunitară  Apă  – 

Ilfov„  ADIA  Ilfov”,  pentru  proiectul   ce  are  ca  obiect  ”Reabilitarea  şi 

modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul Ilfov”, 

documentatia a fost structurata astfel:

Studiu de Fezabilitate - 6 volume, dupa cum urmeaza:
Volumul I:   Raportul studiului de fezabilitate 
Volumul II:  Anexe la studiul de fezabilitate (partea I şi partea a II-a)
Volumul III:  Planşe
Volumul IV:  Evaluarea financiară şi economică – Analiza Cost Beneficiu (CBA)
Volumul V:   Analiza instituţională 
Volumul VI:  Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)

 Descrierea generala a lucrarilor

Sisteme de alimentare cu apa: (constructii noi sau reabilitari)

•captari apa subterana (foraje, pompe submersibile);

•tratarea apei (statii de tratare, statii de clorare)

•rezervoare de inmagazinare;

•statii de pompare (pe conducte de aductiune sau retele de distributie);

•conducte de aductiune, inclusiv echipamentele mecanice necesare;

•retele de distributie, inclusiv bransamente individuale, vane, hidranti,

alte echipamente mecanice.

Sisteme de canalizare: (constructii noi sau reabilitari)



•retele de canalizare, inclusiv racordarile individuale pentru proprietati, 

camine de vizitare etc;

•statii de pompare apa uzata;

•statii de epurare (cu treapta biologica sau tertiara, constructii noi sau 

reabilitari ale celor existente);

•tratamentul namolului rezultat din statiile de epurare.

Valorile de investitii pentru fiecare sistem de alimentare cu apa, respectiv de 

canalizare,  rezultate  in  urma  evaluarii  lucrarilor,  sunt  prezentate   la  Cap  IV- 

Valoarea  proiectata a lucrarilor .

Indicatorii fizici de realizat sunt prezentaţi in Anexa 1- 2 pagini la referatul 

sus menţionat.

Faţă de cele relatate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care 

îl supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

     

  PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
ROMAN GHEORGHE                                             CRISTINA MANICEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2009

R A P O R T

Potrivit  Referatului  Asociaţiei   de   Dezvoltare   Intercomunitară  Apă  – 

Ilfov„  ADIA  Ilfov”,  pentru  proiectul   ce  are  ca  obiect  ”Reabilitarea  şi 

modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul Ilfov”, 

documentatia a fost structurata astfel:

Studiu de Fezabilitate - 6 volume, dupa cum urmeaza:
Volumul I:   Raportul studiului de fezabilitate 
Volumul II:  Anexe la studiul de fezabilitate (partea I şi partea a II-a)
Volumul III:  Planşe
Volumul IV:  Evaluarea financiară şi economică – Analiza Cost Beneficiu (CBA)
Volumul V:   Analiza instituţională 
Volumul VI:  Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)

 Descrierea generala a lucrarilor

Sisteme de alimentare cu apa: (constructii noi sau reabilitari)

•captari apa subterana (foraje, pompe submersibile);

•tratarea apei (statii de tratare, statii de clorare)

•rezervoare de inmagazinare;

•statii de pompare (pe conducte de aductiune sau retele de distributie);

•conducte de aductiune, inclusiv echipamentele mecanice necesare;

•retele de distributie, inclusiv bransamente individuale, vane, hidranti,

alte echipamente mecanice.



Sisteme de canalizare: (constructii noi sau reabilitari)

•retele de canalizare, inclusiv racordarile individuale pentru proprietati, 

camine de vizitare etc;

•statii de pompare apa uzata;

•statii de epurare (cu treapta biologica sau tertiara, constructii noi sau 

reabilitari ale celor existente);

•tratamentul namolului rezultat din statiile de epurare.

Valorile de investitii pentru fiecare sistem de alimentare cu apa, respectiv de 

canalizare,  rezultate  in  urma  evaluarii  lucrarilor,  sunt  prezentate   la  Cap  IV- 

Valoarea  proiectata a lucrarilor .

Indicatorii fizici de realizat sunt prezentaţi in Anexa 1- 2 pagini la referatul 

sus menţionat.

Faţă de cele expuse mai sus am întocmit proiectul de hotărâre alăturat pe 

care îl supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                  Director Executiv, 

  Director Executiv                                                                    Bogdan Costea     

      Irina Suliman  

COMPARTIMENTUL INTEGRARE

EUROPEEANĂ ŞI REFORMĂ
Consilier

Gina Şerbănescu
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