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Întâlniri de lucru cu autoritățile din județul Alba – 

Septembrie - Decembrie 2015 
 

În perioada Septembrie - Decembrie 2015  au avut loc o serie de întâlniri  la care 

au participat reprezentanții Beneficiarului (SC APA CTTA SA Alba), 

reprezentanții Consultantului pentru Asistență Tehnică (SC Halcrow Roamânia 

SRL) și cei  ai autorităților locale implicate/interesate în implementarea 

proiectului: «Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, în perioada 2014 – 2020», 

proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 

1A şi prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 

Întâlnirile au avut loc la sediile autorităților din județul Alba și au avut ca temă 

principală prezentarea Proiectului, modul de întocmire a documentațiilor pentru 

obținerea avizelor, procedura de obținere a acestor avize, termenele legale, 

taxele aferente.  

Dintre autoritățile județene care au participat la aceste întâlniri menționăm: 

Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Alba; Direcția Silvică 

Alba,  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “UNIREA” al Judeţului Alba,  

Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale Transgaz SA, Direcția de 

Sănătate Publică Alba, E.ON GAZ ROMÂNIA SA - Sucursala Alba, UPC Alba 

Iulia,  Telekom Alba Iulia, Societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice 

ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA Brașov, RCS & RDS SA 

Punct de lucru Alba Iulia , Consiliul Județean Alba și Consiliile Locale din 

localitățile implicate, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Compania 

Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România Cluj, Inspectoratul de 

Poliție Județean Alba (Poliția Rutieră Alba). 



 

Întâlnirile menționate mai sus au constituit o excelentă oportunitate de 

comunicare și de clarificare a numeroase aspecte tehnice, precum și dovada că 

implementarea cu succes a Proiectului se poate realiza numai printr-o 

permanentă colaboare între factorii implicați: Beneficiar, Consultantul pentru 

Asistență Tehnică, autorități publice locale și centrale, etc. 

Notă: http://alba24.ro/update-sedinta-la-consiliul-judetean-alba-rectificari-de-buget-preturi-pentru-

arenda-in-2016-si-muzeu-la-ialoveni-ordinea-de-zi-457990.html 

 

  
 Finalizare elaborare Studiu de Fezabilitate - 

Octombrie 2015 
 

În luna Octombrie 2015 Consultantul Asistență Tehnică (SC Halcrow Roamânia 

SRL) a finalizat elaborarea Studiului de Fezabilitate - document suport pentru 

Aplicația de finanțare aferentă investițiilor propuse a fi finanțate în etapa de 

programare 2014-2020 prin intermediul Aplicație de finanțare pentru Proiectul 

«Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 

de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Alba, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 1A şi prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 

Baza legală pentru actualizarea Master Planului: În cadrul contractului de servicii 

număr 7548/18.12.2014 privind „Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de 

Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, în perioada 2014 – 2020” 

Beneficiarul SC Apa CTTA SA Alba a solicitat Consultantului AT-AF actualizarea 

analizelor de opțiuni după definitivarea colectării datelor și a studiilor necesare 

Studiului de Fezabilitate și de a reanaliza soluțiile tehnice optime din punct de 

vedere tehnico-economic pentru investițiile propuse. 

Notă: http://proalba.ro 
 
 

  
 Aprobare Master Planului Județean de apă și 

apă uzată, actualizat -  22.12.2015 
 

Consilierii judeţeni din Alba s-au reunit marţi, 22 decembrie, în ultima şedinţă 

ordinară din acest an. Pe ordinea de zi a ședinței, la punctul 8 s-a aflat și proiectul 

de hotărâre pentru aprobarea Master Planului Județean de apă și apă uzată, 

actualizat. Acest proiect a fost aprobat de către consilierii județeni.  

 Scopul principal al Master Planului este acela de a oferi o strategie de 

dezvoltare pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă și de 

canalizare din județul Alba până în  anul 2040, respectiv pe o perioadă de 

25 de ani după încheierea proiectelor ce se derulează prin POS Mediu 2007-

http://alba24.ro/update-sedinta-la-consiliul-judetean-alba-rectificari-de-buget-preturi-pentru-arenda-in-2016-si-muzeu-la-ialoveni-ordinea-de-zi-457990.html
http://alba24.ro/update-sedinta-la-consiliul-judetean-alba-rectificari-de-buget-preturi-pentru-arenda-in-2016-si-muzeu-la-ialoveni-ordinea-de-zi-457990.html
http://proalba.ro/


 

2013, și o prioritizare a investițiilor în funcție de necesitățile de 

 conformare la aquis-ul comunitar pentru sectorul de apă - apă uzată. 

 Respectarea obligațiilor asumate în cadrul Tratatului de Aderare la Uniunea 

Europeană impune ca în cadrul perioadelor de tranziție acordate României 

să se realizeze  conformarea deplină la Directivele Uniunii Europene 

pentru sectorul de mediu, respectiv: 

Conformarea cu Directiva U.E. 91/271/CEE (transpusă în legislația națională 

prin HG 352/2005 și modificată prin HG 188/2002), privind colectarea și 

epurarea apelor uzate urbane și evitarea deversării apelor reziduale 

neepurate în apele curgătoare natural. 

 Conformarea cu Directiva U.E. 98/83/EC privind calitatea apei destinate 

consumului uman (transpusă în legislația națională prin Legea 458/2002 cu 

privire la apa potabilă și  completată și modificată prin Legea 311/2004). 

Notă: http://apaalba.ro/transparenta-si-obligatii-de-raportare/ 
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