
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

  
                                         CONSILIUL JUDEȚEAN  
 
Proiect de hotărâre nr.IX/26884 din 06.12.2022 privind aprobarea 

Notei de fundamentare și a cofinanțării aferente proiectului 
„Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului 

regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”  
 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în şedință extraordinară, în 
data de _______, în prezența președintelui și a ____ consilieri județeni; 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr.IX/26883 din 06.12.2022 al Vicepreşedintelui 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

- Raportul comun nr.IV/26891 din 06.12.2022 al structurii Arhitect șef şi 
Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

- Ghidul solicitantului pentru instituirea unor măsuri pentru proiectele 
de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii 
operate de către operatorii regionali din cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 
Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a 
apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă 
potabilă a populației, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor 
europene nr.2941/2022, cu modificările ulterioare; 

- Nota de fundamentare pentru Digitalizarea AQUABIS aferentă 
proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă si apa uzată a operatorului 
regional in municipiul Bistrița – contorizare inteligentă” elaborată de către 
societatea EDS ADVISORS S.R.L. pentru operatorul Societatea AQUABIS S.A. 
Bistrița, înaintată prin adresa nr.1612/28.11.2022 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de Canalizare în 
județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub 
nr.VIII/26727/29.11.2022;  

- prevederile art.9 alin.(1) lit.d) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind 
unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate 
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din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-
Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.26/24.11.2022 a Consiliului de Administrație al Societății 
AQUABIS S.A. Bistrița privind aprobarea proiectului „Digitalizarea 
infrastructurii de apă si apă uzată a operatorului regional in municipiul Bistrița 
– contorizare inteligentă”, precum si a valorii de cofinanțare, respectiv a ratei 
forfetare de 6%; 
 - Avizul Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al Societății AQUABIS S.A. 
Bistrita nr.2801/28.11.2022;  

- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei de administrație; 
- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei economice; 
- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei juridice și de fonduri 

europene; 
- avizul nr.IIA/_____ din _____.2022 al Comisiei de urbanism. 
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), alin.(3) lit.a), art.182 

alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă Nota de fundamentare pentru digitalizarea AQUABIS 

privind proiectul „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a 
operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”, 
elaborată de către societatea EDS ADVISORS S.R.L. pentru operatorul 
Societatea AQUABIS S.A. Bistrita, prevăzută în Anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Devizul general al proiectului „Digitalizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița 
– contorizare inteligentă”, având valoarea totală de 11.854.274,54 lei cu TVA, 
respectiv 2.394.803 euro cu TVA, prevăzut în Anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3 Se aprobă valoarea cofinanțării din partea Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud, în cuantum de 186.079 lei, respectiv 37.571,72 euro, 
reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului prevăzută la art.2 din 
care se scade valoarea ratei forfetare/cofinanțarea de 6% a operatorului 
regional Societatea AQUABIS S.A., cofinanțare ce se va plăti în anul 2023 din 
bugetul Județului Bistrița-Năsăud. 
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Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi 
„pentru”. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează structura Arhitect șef – Biroul mediu, transport județean și 
Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Societatea 
AQUABIS S.A. Bistrița și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud. 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul județean, cu: 

- structura Arhitect șef – Biroul mediu, transport județean; 
- Direcția economică; 
- Societatea Aquabis S.A. Bistrița; 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare 

cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud; 
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud. 

 
INIŢIATOR: 

VICEPREȘEDINTE 
CAMELIA TABĂRĂ 

 
 
 
 
 

 
                                                 Aviz de  legalitate: 

                                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                         ALEXANDRINA-CRINA BORȘ     

 
 
 
  

Nr. _____ 
Din _______2022 
V.H./E.D.J./1 ex. 
NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie -
art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ). 

Viza CFP 
 

Verificat 
Compartimentul juridic,  

coordonare consilii locale 

Avizat  
Direcția juridică, administrație locală 

 
Mileșan Gabriela, consilier juridic 
superior 

Butta Elena, director executiv  

Semnătura: Semnătura: Semnătura: 

Data: Data: Data: 

 



























































































 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CABINET VICEPREŞEDINTE 
Nr.IX/26883 din 06.12.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare 
și a cofinanțării aferente proiectului „Digitalizarea infrastructurii de 

apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – 
contorizare inteligentă” 

 
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109 

din 13 iulie 2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă 
și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte 
normative, „Operatorii regionali, în calitate de beneficiari eligibili ai Programului 
Operațional lnfrastructură Mare, pot depune cereri de finanțare pentru 
implementarea de proiecte destinate digitalizării și producerii de energie verde 
din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul 
unor apeluri de proiecte distincte”. 

Prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.2941/2022 
s-a aprobat Ghidul solicitantului pentru instituirea unor măsuri pentru 
proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării 
infrastructurii operate de către operatorii regionali din cadrul Axei Prioritare 3 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și 
epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării 
cu apă potabilă a populației, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
căruia solicitanții – operatori regionali pot să obțină finanțarea nerambursabilă a 
măsurilor de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea 
investițiilor în sectorul de apă/apă uzată. 

Prin adresa nr.1612/28.11.2022 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de Canalizare în județul 
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.VIII/ 
26727/29.11.2022, s-a transmis adresa nr.5792/28.11.2022 a operatorului 
regional Societatea AQUABIS S.A. Bistrița, însoțită de Nota de fundamentare 
pentru Digitalizarea AQUABIS aferentă proiectului „Digitalizarea infrastructurii 
de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare 
inteligentă” elaborată de către Societatea EDS ADVISORS S.R.L. pentru 
operatorul Societatea AQUABIS S.A. Bistrița și s-a solicitat supunerea spre 
aprobare Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a documentului transmis (Notă de 
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fundamentare) și a cofinanțării aferente proiectului „Digitalizarea infrastructurii 
de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare 
inteligentă”. 

Conform Ghidului solicitantului, pentru acest proiect, sursele de finanțare 
se asigură după cum urmează: 85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat și 
2% din bugetul local. Societatea AQUABIS SA Bistrița, în calitate de beneficiar, 
va contribui la proiect cu o rată de cofinanțare de 6%. 

Societatea AQUABIS SA Bistrița va avea calitatea de solicitant al finanțării, 
și va depune, în acest sens, în cadrul apelului de proiecte lansat în perioada 
10.11.2022-19.12.2022, Proiectul „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă 
uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”. 
Prin acest proiect, operatorul regional de apă va achiziționa infrastructura de 
gestionare a consumurilor de apă potabilă, module inteligente de comunicații și 
softuri pentru digitalizarea procesului de telemetrie în domeniul contorizării. 

Prin proiectul de digitalizare se dorește înlocuirea a 11.000 de contoare 
care sunt la limita duratei normale de serviciu, respectiv achiziționarea și 
montarea unui număr de 11.000 contoare inteligente electromagnetice, cu citire 
la distanță, cu debit de pornire 0 și durată de viață de 15 ani.  
 Perioada de implementare a proiectului este până în decembrie 2023 
(achiziție, montaj și recepție), iar în caz de nefinalizare în perioada de 
implementare investiția devine neeligibilă. În cadrul proiectului urmează să se 
implementeze și SOFTUL pentru citirea contoarelor, care este inclus în prețul 
de achiziție a acestora. Prin înlocuirea acestor contoare se reduce numărul de 
cititori la 20%, ceilalți 80% urmând a fi redistribuiți în alte sectoare deficitare 
din companie. Personalul rămas se va specializa pentru a putea opera softul de 
citire a contoarelor. În zona în care se vor înlocui contoarele se vor reduce 
pierderile cu minim 2%. Indicatorii de performanță pentru proiect sunt: 

- reducerea cheltuielilor cu personalul; 
- reducerea pierderilor; 
- creșterea gradului de citire al contoarelor; 
- reducerea intervențiilor; 
- reducerea timpului de citire. 

Conform Devizului general, valoarea totală a proiectului este de 
9.961.575,24 lei fără TVA (TVA 1.892.699,30 lei), din care contribuția 
operatorului este 6% din valoarea eligibilă (9.897.825 lei), respectiv 593.870 
lei, la care se adaugă valoarea neeligibilă de 63.750 lei. 

Cofinanțarea din partea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este de 2% 
din valoarea eligibilă fără cofinanțarea de 6% a Operatorului Societatea 
AQUABIS SA Bistrița, respectiv 186.079 lei [(9.897.825,00 -593.870) x 2 % = 
9.303.955 x 2 %)] și se suportă din bugetul Județului Bistrița-Năsăud. 
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Prin Nota de fundamentare comună IVA/26881 din 06.12.2022 a 
Biroului mediu, transport județean și a Serviciului buget, monitorizare 
investiții se motivează necesitatea și se propune aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare și a cofinanțării aferente  
proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului 
regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”. 

 
Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare și a cofinanțării 
aferente  proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă 
uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare 
inteligentă”. 

 
 

INIȚIATOR: 
VICEPREŞEDINTE, 
CAMELIA TABĂRĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Luminița Borșa, Șef birou________  



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
Birou mediu, transport județean 
Serviciul buget, monitorizare investiții 
Nr. IVA/26881 din 06.12.2022 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea Notei de fundamentare și a cofinanțării 
aferente proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă și  
apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița –  

contorizare inteligentă” 
              

În conformitate cu prevederile art.VII alin.(1) din Ordonanța de Urgență 
nr.109 din 13 iulie 2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură 
de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor 
acte normative, „Operatorii regionali, în calitate de beneficiari eligibili ai 
Programului Operațional lnfrastructură Mare, pot depune cereri de finanțare 
pentru implementarea de proiecte destinate digitalizării și producerii de energie 
verde din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată în 
cadrul unor apeluri de proiecte distincte”. 

Prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.2941/2022 
s-a aprobat Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor: 
Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, 
în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali, ghid 
elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
lnfrastructură Mare (AM POIM) pentru solicitanții care doresc să obțină 
finanțarea nerambursabilă a măsurilor de digitalizare necesare pentru 
eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată, în 
cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea  
nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de 
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. Ordinul ministrului 
investițiilor și proiectelor europene nr.2941/2022 a fost modificat prin Ordinul 
ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.3062/28.11.2022, conform 
căruia termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 19.12.2022. 

Prin adresa nr.1612/28.11.2022 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de Canalizare în județul 
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub 
nr.VIII/26727/29.11.2022, s-a transmis adresa Societății AQUABIS S.A. Bistrița 
cu nr.5792 din 28.11.2022, însoțită de Nota de fundamentare pentru 
Digitalizarea AQUABIS aferentă proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă și 
apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă” 
elaborată de către Societatea EDS ADVISORS S.R.L. pentru operatorul 
Societatea AQUABIS S.A. Bistrița și se solicită supunerea spre aprobare 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a Notei de fundamentare și a cofinanțării 
aferente  proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a 
operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”. 
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Menționăm că, pentru proiectele finanțate prin O.S. 3.2 - Creșterea 
nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de 
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, sursele de finanțare se 
asigură după cum urmează: 85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat și 2% 
din bugetul local. Societatea AQUABIS SA Bistrița, în calitate de beneficiar, va 
contribui la proiect cu o rată de cofinanțare de 6%. 

Societatea AQUABIS SA Bistrița va avea calitatea de solicitant al finanțării, 
fiind eligibil conform art. 1.4. Tipuri de solicitanți din Ghidul solicitantului. În 
acest sens, va depune în cadrul apelului de proiecte lansat în perioada 
10.11.2022-19.12.2022, proiectul „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă 
uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”. 
Prin acest proiect, Operatorul regional de apă va achiziționa infrastructura de 
gestionare a consumurilor de apă potabilă, module inteligente de comunicații și 
softuri pentru digitalizarea procesului de telemetrie în domeniul contorizării. 

Prin proiectul de digitalizare se dorește înlocuirea a 11.000 de contoare 
care sunt la limita duratei normale de serviciu. Aceste contoare nu necesită 
întreținere în comparație cu cele vechi care îngheață și trec din clasa C în clasa 
B și apoi în clasa A, unde: 
      - clasa C - este clasa de precizie cea mai bună cu un debit de pornire de 
15 ml și care după 6 luni de utilizare trec în clasa B;  
      - clasa B - cu debit de pornire de 25 ml; 
      - clasa A - contoare de apartament. 

Contoarele mecanice (cu piese în mișcare) în timp prezintă uzură datorită 
frecării, uzură care duce la trecerea dintr-o clasă de precizie în alta și  implicit 
la mărirea debitului minim de pornire. 

Pentru orice tip de contor apărut pe piață se asigură piese de schimb 
pentru maxim 10 ani, iar costul cu reparațiile sunt: 

- Reparație contor 149,54 RON; 
- Verificare contor 84,84 RON; 
- Demontare/montare contor 96,89 RON. 

  Contoarele care urmează a se înlocui sunt montate în ultimii 10 ani. 
       Prin proiectul „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a 
operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”  se 
urmărește achiziționarea și montarea unui număr de 11.000 contoare 
inteligente electromagnetice cu diametre de 15 (6.000 buc.) și 20 (5.000 buc.). 
Contoarele vechi volumetrice se vor înlocui cu contoare inteligente cu citire la 
distanță cu debit de pornire 0 și durată de viață de 15 ani.  Montajul 
contoarelor vechi trebuie să fie perfect orizontală în comparație cu cele cu 
citire la distanță care pot fi montate în orice poziție și înregistrează același 
debit și același consum, inclusiv dacă se încearcă fraudarea lui. Dacă se întorc 
contoarele volumetrice, debitul înregistrat este cu minus(-), astfel că, în loc de 
consum, se înregistrează consum cu minus, dar viteza de înregistrare este mai 
mică.  
 Perioada de implementare a proiectului este până în decembrie 2023 
(achiziție, montaj și recepție), iar în caz de nefinalizare în perioada de 
implementare investiția devine neeligibilă. 
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În cadrul proiectului urmează să se implementeze și SOFTUL pentru 
citirea contoarelor, care este inclus în prețul de achiziție a acestora. Prin 
înlocuirea acestor contoare se reduce numărul de cititori la 20%, ceilalți 80% 
urmând a fi redistribuiți în alte sectoare deficitare din companie. Personalul 
rămas se va specializa pentru a putea opera softul de citire a contoarelor. În 
zona în care se vor înlocui contoarele se vor reduce pierderile cu minim 2%. 
Indicatorii de performanță pentru proiect sunt: 

- reducerea cheltuielilor cu personalul; 
- reducerea pierderilor; 
- creșterea gradului de citire al contoarelor; 
- reducerea intervențiilor; 
- reducerea timpului de citire. 

Conform Devizului general, valoarea totală a proiectului este de 
9.961.575,24 lei fără TVA (TVA 1.892.699,30 lei), din care contribuția 
operatorului este 6% din valoarea eligibilă (9.897.825 lei), respectiv 593.870 
lei, la care se adaugă valoarea neeligibilă de 63.750 lei. 

Cofinanțarea din partea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este de 2% 
din valoarea eligibilă fără cofinanțarea de 6% a Operatorului Societatea 
AQUABIS SA Bistrița, respectiv 186.079 lei [(9.897.825,00 -593.870) x 2 % = 
9.303.955 x 2 %)] și se suportă din bugetul Județului Bistrița-Năsăud. 

Față de cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și 
oportunitatea adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților 
deliberative, propunem inițierea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Notei 
de fundamentare și a cofinanțării aferente proiectului „Digitalizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – 
contorizare inteligentă”.     
 
                Șef birou,                                               Șef serviciu,           
    Birou Mediu, transport județean                  Serviciul monitorizare investiții 
           Luminița Borșa                                    Daniela-Florina Bugnar 
 
 
                
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: B.L./1ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
ARHITECT ȘEF 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
NR.IV/26891 din 06.12.2022 
 
 

RAPORT 
asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea Notei de 

fundamentare și a cofinanțării aferente  proiectului „Digitalizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în 

municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”  
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.IX/26883 din 06.12.2022 al Vicepreşedintelui 

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 
- Ghidul solicitantului pentru instituirea unor măsuri pentru proiectele 

de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii 
operate de către operatorii regionali din cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 
Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a 
apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă 
potabilă a populației, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor 
europene nr.2941/2022, cu modificările ulterioare; 

- Nota de fundamentare pentru Digitalizarea AQUABIS aferentă 
proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă si apa uzată a operatorului 
regional in municipiul Bistrița – contorizare inteligentă” elaborată de către 
societatea EDS ADVISORS S.R.L. pentru operatorul Societatea AQUABIS S.A. 
Bistrița, înaintată prin adresa nr.1612/28.11.2022 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de Canalizare în 
județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub 
nr.VIII/26727/29.11.2022;  

- prevederile art.9 alin.(1) lit.d) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind 
unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate 
din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-
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Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.26/24.11.2022 a Consiliului de Administrație al Societății 
AQUABIS S.A. Bistrita privind aprobarea proiectului „Digitalizarea 
infrastructurii de apă si apă uzată a operatorului regional in municipiul Bistrița 
– contorizare inteligentă”, precum si a valorii de cofinanțare, respectiv a ratei 
forfetare de 6%; 
 - Avizul Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al Societății AQUABIS S.A. 
Bistrita nr.2801/28.11.2022.  

 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), alin.(3) lit.a), art.182 

alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Notei de fundamentare și a cofinanțării aferente  
proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului 
regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”. 

În conformitate cu prevederile art.VII alin.(1) din Ordonanța de 
Urgență nr.109 din 13 iulie 2022 privind unele măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru 
modificarea unor acte normative, „Operatorii regionali, în calitate de 
beneficiari eligibili ai Programului Operațional lnfrastructură Mare, pot 
depune cereri de finanțare pentru implementarea de proiecte destinate 
digitalizării și producerii de energie verde din surse regenerabile la nivelul 
infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul unor apeluri de proiecte 
distincte”. 

Prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene 
nr.2941/2022 s-a aprobat Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare 
a fondurilor: Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de 
apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către 
operatorii regionali, ghid elaborat de Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional lnfrastructură Mare (AM POIM) pentru solicitanții care 
doresc să obțină finanțarea nerambursabilă a măsurilor de digitalizare 
necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor în sectorul de 
apă/apă uzată, în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de 
mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific 
(OS) 3.2 Creșterea  nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, 
precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. 
Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.2941/2022 a fost 
modificat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene 
nr.3062/28.11.2022, conform căruia termenul limită de depunere a 
propunerilor de proiecte este 19.12.2022. 

Prin adresa nr.1612/28.11.2022 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de Canalizare în 
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județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub 
nr.VIII/26727/29.11.2022, s-a transmis adresa Societății AQUABIS S.A. 
Bistrița cu nr.5792 din 28.11.2022, însoțită de Nota de fundamentare pentru 
Digitalizarea AQUABIS aferentă proiectului „Digitalizarea infrastructurii de 
apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare 
inteligentă” elaborată de către Societatea EDS ADVISORS S.R.L. pentru 
operatorul Societatea AQUABIS S.A. Bistrița și se solicită supunerea spre 
aprobare Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a Notei de fundamentare și a 
cofinanțării aferente  proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă 
uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”. 

Conform Ghidului solicitantului, pentru acest proiect, sursele de 
finanțare se asigură după cum urmează: 85% Fondul de Coeziune, 13% 
buget de stat și 2% din bugetul local. Societatea AQUABIS SA Bistrița, în 
calitate de beneficiar, va contribui la proiect cu o rată de cofinanțare de 6%. 

Societatea AQUABIS SA Bistrița va avea calitatea de solicitant al 
finanțării, și va depune, în acest sens, în cadrul apelului de proiecte lansat în 
perioada 10.11.2022-19.12.2022, Proiectul „Digitalizarea infrastructurii de apă 
și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare 
inteligentă”. Prin acest proiect, operatorul regional de apă va achiziționa 
infrastructura de gestionare a consumurilor de apă potabilă, module 
inteligente de comunicații și softuri pentru digitalizarea procesului de 
telemetrie în domeniul contorizării. 

Prin proiectul de digitalizare se dorește înlocuirea a 11.000 de contoare 
care sunt la limita duratei normale de serviciu, respectiv achiziționarea și 
montarea unui număr de 11.000 contoare inteligente electromagnetice, cu 
citire la distanță, cu debit de pornire 0 și durată de viață de 15 ani.  
 Perioada de implementare a proiectului este până în decembrie 2023 
(achiziție, montaj și recepție), iar în caz de nefinalizare în perioada de 
implementare investiția devine neeligibilă. În cadrul proiectului urmează să se 
implementeze și SOFTUL pentru citirea contoarelor, care este inclus în prețul 
de achiziție a acestora. Prin înlocuirea acestor contoare se reduce numărul de 
cititori la 20%, ceilalți 80% urmând a fi redistribuiți în alte sectoare deficitare 
din companie. Personalul rămas se va specializa pentru a putea opera softul 
de citire a contoarelor. În zona în care se vor înlocui contoarele se vor reduce 
pierderile cu minim 2%. Indicatorii de performanță pentru proiect sunt: 
- reducerea cheltuielilor cu personalul; 
- reducerea pierderilor; 
- creșterea gradului de citire al contoarelor; 
- reducerea intervențiilor; 
- reducerea timpului de citire. 

Conform Devizului general, valoarea totală a proiectului este de 
9.961.575,24 lei fără TVA (TVA 1.892.699,30 lei), din care contribuția 
operatorului este 6% din valoarea eligibilă (9.897.825 lei), respectiv 593.870 
lei, la care se adaugă valoarea neeligibilă de 63.750 lei. 
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Cofinanțarea din partea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este de 2% 
din valoarea eligibilă fără cofinanțarea de 6% a Operatorului Societatea 
AQUABIS SA Bistrița, respectiv 186.079 lei [(9.897.825,00 -593.870) x 2 % = 
9.303.955 x 2 %)] și se suportă din bugetul Județului Bistrița-Năsăud. 

 
Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite 

condițiile legale pentru ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Notei de fundamentare și a cofinanțării aferente proiectului 
„Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului 
regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă” să fie supus 
analizei și dezbaterii în comisiile de specialitate și în plenul Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud. 

  
 
   ARHITECT ȘEF,                                  DIRECTOR EXECUTIV, 

     CRISTINA ANNAMARIA                         IULIAN TEOFIL CIOARBA 
         FARCAȘ-ROTARIU   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Luminița Borșa, șef birou________ 
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