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HOTĂRÂREA NR.53 

din 31 martie 2016 
 

privind modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru 
sectorul de apă şi canal județul Mureș referitoare la unele unități  

administrativ-teritoriale din județul Mureș 
 
 

Consiliul Județean Mureș,  

Văzând Expunerea de motive nr.6.052/31.03.2016 a Direcției Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

 Având în vedere prevederile art.5, alin.(2), litera „a", art.16, alin.(3), litera „a” și art. 
21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ, 

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(1), litera "d" şi alin.(5), litera "a", pct.13 din 
Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art.97, alin. (1) și art.43 raportat la art.98 din Legea nr. 215/2001, privind 
administrația publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

  
hotărăște: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru 
sectorul de apă şi canal județul Mureș, referitoare la unitățile administrativ-teritoriale 
Petelea, Mădăraș, Suseni, Band, Ceuașu de Câmpie, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.108/31.07.2014, se modifică în 
mod corespunzător.  

Art.3 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Ciprian Dobre, 
reprezentantul județului Mureș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Invest Mureș, pentru a vota în sensul art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA 
INVEST MUREȘ, domnul Ciprian Dobre, să semneze hotărârea Adunării Generale, în 
numele și pe seama membrilor săi.  

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Președintelui Consiliului Județean Mureș, 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi S.C. Compania 
Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș, care răspund de ducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREȘEDINTE                  Contrasemnează 

Ciprian Dore                  SECRETAR 

                      Paul Cosma 
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Nr.  6.052/31.03.2016 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru 

sectorul de apă şi canal județul Mureș referitoare la unele  

unități administrativ-teritoriale din județul Mureș 

 

 

Prin Hotărârea nr.108/31.07.2014, Consiliului Județean Mureș a aprobat Master 

Planul revizuit  pentru sectorul de apă şi canal județul Mureș.  

Acest document reprezintă strategia de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată în 

vederea asigurării respectării în întregime a reglementărilor şi directivelor româneşti 

şi ale UE și acoperă perioada 2008 – 2038. În conținutul acestuia sunt prezentate 

printre altele, obiectivele naţionale şi obiectivele judeţene din sectorul de apă şi apă 

uzată în strânsă legătură cu planurile şi strategiile naţionale deja aprobate de 

autorităţile relevante, sunt analizate opiniile relevante considerate a fi viabile în baza 

unui proiect pentru infrastructurile recomandate în diferitele oraşe ale proiectului, 

respectiv  sunt prezentate opţiunile şi măsurile pentru planul de investiţii pe termen 

lung pentru alimentarea cu apă şi colectarea şi tratarea apei uzate din judeţ.  

În ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

INVEST MUREŞ” (Asociația) din 25 martie 2015, mai mulți membri ai Asociației au adus 

la cunoștința Adunării Generale faptul că există proiecte în derulare, altele decât 

cele cuprinse în Master Plan și evidențiate în Lista Investițiilor Prioritare. Se impune 

astfel punerea în concordanță a investițiilor care se realizează prin Master Plan 2014-

2020, cu investițiile proprii ale comunelor, realizate din diferite surse de finanțare.  

În data de 10.03.2016 la inițiativa conducerii Asociației împreună cu reprezentanții 

Operatorului Regional și ai unităților administrativ-teritoriale în cauză, au fost 

demarate procedurile de modificare ale anexelor Master Planului. În urma analizării 

fiecărei situații concrete, se propune modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master 

Planul aprobat, după cum urmează: 

Sistemul distribuție apă potabilă – Anexa 1 

 Comuna Petela - localitatea Habic, aparținând de UAT Petelea, era prevăzută să 

se branșeze la sistemul de distribuție apă al localității Beica de Jos. Prin modificarea 

propusă, se renunță la branșarea sistemului de distribuție apă la localitatea Beica de 

Jos și localitatea Habic urmând să se branșeze la sistemul de apă a localității Petelea, 

deoarece UAT Petelea nu poate face investiții pe teritoriul altui UAT; 

 Aglomerarea 16, formată din localitatea Mădăraș a fost marcată pe hartă cu 

stație de tratare apă proprie reabilitată. Modificări propuse: renunțarea la 

aglomerarea 16, deoarece in prezent localitatea Mădăraș are rețea de distribuție apă 

potabilă alimentată din aducțiunea Voiniceni-Sărmașu; 
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 Localitatea Fânațele Mădărașului aparținând de UAT Mădăraș a fost marcată pe 

hartă cu branșare la rețeaua de apă potabilă a localității Negreni de Câmpie. 

Modificări propuse: branșarea localității Fânațele Mădărașului la rețeaua de apă a 

localității Mădăraș, deoarece UAT Mădăraș nu poate face investiții pe teritoriul altui 

UAT. 

Sistem colectare apă uzată – Anexa 2 

 Clusterul 34, format din localitățile Suseni și Luieriu a fost prevăzut inițial cu 

stația de epurare proprie. Modificări propuse pentru acest cluster: renunțarea la 

clusterul 34 și la stația de epurare prin racordarea rețelelor de canalizare la Municipiul 

Reghin, deoarece s-a identificat un punct de racord în care se pot prelua și transporta 

gravitațional apele uzate menajere până la stația de epurare a Municipiului Reghin, 

aceasta având capacitatea de preluare și epurare ale acestora. 

 Clusterul 29, format din localitățile Vărgata, Grâușorul, Mitrești, Vadu și Valea a 

fost prevăzut inițial cu sistem de canalizare și stație de epurare existentă. Modificări 

propuse pentru acest cluster: localitățile Vărgata, Mitrești și Valea au sistem de 

canalizare și stație de epurare, iar în localitățile Grâușorul și Vadu nu există sistem de 

canalizare. 

 Clusterul 8, format din localitățile Band, Drăculea Bandului, Fânațe, Fânațele 

Mădărașului, Iștan-Tău, Mărășești, Negreni de Câmpie, Oroiu, Petea Țiptelnic, Valea 

Mare, Valea Rece și Mădăraș a fost prevăzut cu o stație de epurare pentru toate 

localitățile. Modificări propuse pentru acest cluster: împărțirea clusterului în doua 

clustere rămânând clusterul 8 compus din Band, Mărășești, Oroiu, Petea Țiptelnic, și 

Valea Rece cu stație de epurare proprie și clusterul 34 compus din Mădăraș, Fânațele 

Mădărașului, Iștan-Tău, Negreni de Câmpie, Drăculea Bandului, Fânațe, și Valea Mare, 

cu stație de epurare proprie. In urma solicitării reprezentanților UAT Mădăraș, a fost 

analizată la fața locului și se consideră fezabilă construirea unei stații de epurare 

pentru clusterul 34, deoarece pomparea apelor uzate ar necesita din cauza reliefului 

existent cel puțin două trepte de pompare.  

 Clusterul 37, format din localitățile Ceuașu de Câmpie, Câmpenița și Herghelia a 

fost prevăzut inițial cu stație de epurare proprie. Modificări propuse pentru acest 

cluster: renunțarea la clusterul 37 și la stația de epurare prin racordarea rețelelor de 

canalizare la Municipiul Tîrgu Mureș, deoarece s-a identificat un punct de racord în 

care se pot prelua și transporta apele uzate menajere până la stația de epurare a 

Municipiului Târgu Mureș, aceasta având capacitatea de preluare și epurare a 

acestora. 

Modificările enumerate, sunt reflectate în următoarele componente ale Master 

Planului:   

Partea scrisă :  

- Capitolul 2 – Analiza situației existentă 

- Capitolul 7 – Plan de investiții pe termen lung 
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Menționăm că impactul financiar va fi cuprins în momentul în care se va efectua 

următoarea revizie a Master Planului cuprinzând și capitolul 11 Anexe, respectiv 

anexele A,B,C și D. 

Partea desenată – Anexa E :  

- Planșa: Sistem distribuție apă potabilă – Situație existentă și propuneri 

- Planșa: Sistem colectare ape uzate – Situație existentă și propuneri. 

Planșele cu rețele de apă și de canalizare pe fiecare UAT vor fi elaborate/modificate 

la următoarea revizie a Master Planului. 

 

Menționăm că modificările propuse nu modifică Lista de Investiții Prioritare. 

În vederea depunerii aplicației pentru perioada 2014-2020, operatorul regional  S.C. 

„Compania Aquaserv” S.A solicită Asociației aprobarea Master Planului revizuit. În 

acest sens, în conformitate cu art.21 din Statutul Asociației, fiecare asociat trebuie 

să-și mandateze reprezentantul în adunarea generală a Asociației, iar mandatul 

trebuie acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a 

asociatului al cărui reprezentant este.  

Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de 

apă şi canal județul Mureș referitoare la unele unități administrativ-teritoriale din 

județul Mureș 

 

PREŞEDINTE,                                                                                              DIRECTOR, 

Ciprian Dobre                                                                                         Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin  
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