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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: schimbarea denumirii Proiectului  „ Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 
Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a  infrastructurii de 

apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020 în Proiectul „Sprijin pentru pregătirea 

aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru  proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020”, cod My SMIS 114439 

si aprobarea co-finanţarii Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020”. 

 

 Societatea comerciala APA SERV S.A.  a fost infiintata in anul 2007 , prin vointa  Autoritatilor  

Locale din cele cinci localitati urbane si Consiliul judetean Teleorman , ca  Operator Regional al 

serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru jud.Teleorman. 

Operatorul Regional are ca misiune administrarea globala a serviciilor de apa si apa uzata a 

colectivitatilor din regiune. Aceasta misiune se traduce prin efortul constant si profesionist de a reabilita si 

extinde infrastructura de apa prin accesarea de fonduri nerambursabile. 

In vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin Programul POIM 2014 – 2020 SC APA 

SERV SA  a demarat in anul 2014 aprobarea Aplicatiei de Finantare pentr Proiectul ” Asistenţă tehnică 

pentru pregătirea aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de 

dezvoltare a  infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020 , aplicatie 

aprobata pentru finantare din Programul Operational POS Mediu 2007 – 2013 , contract de finantare nr. 

3246 din 19. 06. 2014 . 

Prin Hotararea Consiliului Local Alexandria nr.310 din 11 noiembrie 2013 a fost aprobata cota de 

co-finantare a proiectului pentru aglomerarea Alexandria .  

Prin procedura de lictatie deshisa afost desemnat si consultantul care va intocmi Aplicatia de 

finantare , studiul de Fezabilitate si documentatiile de atribuie pentru proiectul regional POIM 2014- 2020 

,consultant care urma a fi platit prin contractul de fnantare 3246 . Intrucat contracul de servicii a fost 

semnat in 04.08.2015 consultantul ,urmand graficul aprobat, nu a putut incasa nici un ban pana la 

31.12.2016 ,data inchiderii Programului Operational POS Mediu. 

AM POS Mediu , prin adresa nr.2033 din 30.12.2016 a reziliat contractul 3246 din 19.06.2014  

urmand  ca SC APA SERV SA sa demareze 0 noua procedura de aprobare a finantarii din Programul 

POIM 2014-2020 petru plata consultantului .  

 Prin aprobarea nr. 55547/14.09.2017 a Aplicatiei de Finantare si , in conformitate cu  prevederile 

Ghidului de finantare pentru POIM 2014-2020 proiectele pentru  „ Asistenta tehnica pentru pregatirea 

aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020 ” si- au schimbat 

denumirea  in “ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 

2014-2020”. 



Partea de co-finantare de 5.421,56 lei (fara TVA) ( 1%) din bugetul local a fost obtinuta din 

valoarea totala eligibila a proiectului de 7.590.175,74 lei impartita la 14 aglomerari care fac parte din 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in perioada de finantare 2014 -2020 . 

Urmare a celor de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 

a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea 

unui proiect de hotarare privind aprobarea modificarii denumirii Proiectului derulat de S.C. APA SERV 

S.A. din „ Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a  infrastructurii de apă şi apă uzata din judeţul Teleorman în 

perioada 2014-2020  în Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 

atribuire pentru  proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 

Teleorman în perioada 2014-2020”, cod My SMIS 114439 si aprobarea co-finanţarii Proiectului „Sprijin 

pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020”. 
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