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I. Introducere
Programul „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din
judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012”, adoptată prin Hotărârea nr.
178/2008 a Consiliului Județean Harghita a fost continuat prin programul „Realizarea sistemelor
de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300
de locuitori în perioada 2013-2016”, aprobată prin Hotărârea nr. 50/2013 a Consiliului Județean
Harghita. Prin anexele 1, 2 și 3 ale prezentei hotărâri a fost aprobată și modelul contractului de
asociere, respectiv lista lucrărilor aferente anului 2013.
În cadrul programului se urmărește realizarea unor sisteme de alimentare cu apă și canalizare în
localitățile izolate. Ceea mai mare parte a investițiilor (proiectare-realizare) sunt finanțate din
bugetul Consiliului Județean Harghita. Aportul localităților (care privesc în general conectarea la
rețea electrică, construirea de garduri la stațiile de epurare etc.) este prevăzută în contractul de
asociere și sunt finanțate din bugetele locale.
Din cele 11 lucrări aprobate pentru anul 2013, 7 sunt lucrări începute (etapa 2), iar 4 sunt investiții
(etapa 1.)
Denumirea
investiției
Cele 7 investiții
aflate în etapa 2.

Cele 4 investiții
aflate în etapa 1.

Nr.

Sat/Comună

1.
2.
3.
4.

Bădeni/Mărtiniș
Hoghia/Feliceni
Văleni/Feliceni
Tărcești și Cehețel
/Simonești
Șiclod/Atid
Mujna II/Dârjiu
Recea/Tulgheș
Ghipeș/Mărtiniș
Păuleni/Lupeni
Călnaci/Subcetate
Bențid/Simonești

5.
6.
7.
1.
2.
3
4

Valoarea
estimată
123.258 lei
109.639 lei
33.255 lei
154.538 lei

Buget alocat în
2013
123.258 lei
109.639 lei
33.255 lei
154.538 lei

91.705 lei
14.862 lei
206.092 lei
220.000 lei
250.000 lei
296.650 lei
260.000 lei

91.705 lei
14.862 lei
206.092
157.153 lei
178.583 lei
211.907 lei
185.727 lei

II. Cronologie
5 decembrie 2012. – Adresa primarului localității Subcetate, Rizea Ion: Este necesară includerea
localității Subcetate în program, în localitatea Călnaci, cu o populației de 252 de locuitori, au fost
efectuate lucrările de foraj, și din acele izvoare s-ar putea realiza alimentarea cu apă a satului, dar
și a Comunei Subcetate. Totodată, în aprilie 2013, la Călnaci se vor demara lucrările de
modernizare a drumului comunal DJ67 din fonduri europene, ceea ce reprezintă o ocazia bună de
a executa cele două lucrări.
1 februarie 2013. – Primarul Rizea Ion revine cu rectificări la problema semnalată mai sus:
conform adresei, lucrările de modernizare a drumului comunal DJ67 vor fi demarate în martie
2013.
14 martie 2013. – Adresa transmisă prin e-mail al primarului comunei Feliceni, Sándor József:
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-

-

Hoghia: în 2012 au fost executate lucrări în valoare de 79.500 lei cu TVA. Pentru anul 2013,
ca să putem finaliza lucrările începute, pe baza documentelor de achiziție publică, este
necesară o sumă de 79.000 lei fără TVA, iar contractul aferent poate fi semnat cu firma
executantă, imediat după aprobarea bugetului Consiliul Județean Harghita. Ieri a avut loc o
consfătuire cu preotul respectiv cu conducerea firmei executante. Dorim finalizarea lucrărilor
până în septembrie. Satul va beneficia de o finanțare de 6.000 euro din Olanda, pentru
realizarea a 102 de conectări, la care se mai adaugă și aportul populației. Primăria se
angajează să depună 250 metri de conductă, care nu au fost incluse în proiect, respectiv
construirea gardului la cele 8 izvoare și la stația de pompare.
Văleni: în anul 2012, au fost depuse 1000 de metri de conducte, în valoare de 21.991 lei cu
TVA. În 2013, pentru finalizarea lucrărilor, este necesară depunerea a 1340 metri de
conducte, în valoare de 30.612 lei cu TVA.

27 mai 2013. – Depunerea documentației la Direcția de achiziție publică pentru patru lucrări de
proiectare și execuție (Ghipeș, Păuleni, Călnaci, Bențid)
5 august 2013. – Contractarea lucrărilor cu firma Atlas pentru lucrările ce vor fi executate în
următoarele localități: Bădeni, Hoghia, Văleni, Cehețeni+Tărcești, Șiclod, Mujna, Recea.
7 august 2013. – Hoghia – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie
și societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.
7 august 2013. – Văleni – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și
societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.
7 august 2013. – Mujna – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și
societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.
7 august 2013. – Recea – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și
societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.
7 august 2013. – Șiclod – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și
societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.
7 august 2013. – Bădeni – comunicarea datei de începere a lucrărilor (9 august) pentru primărie și
societățile comerciale Atlas și Lapp-Prod.
19 septembrie 2013. – Întrevedere pe tema lucrărilor din Cehețeni, în biroul președintelui
Consiliului Județean Harghita
- Până la finele lunii octombrie vor fi terminate lucrările în următoarele localități: Bădeni,
Hoghia, Văleni, Cehețeni, Șiclod, Mujna, Tulgheș. Pot fi planificate recepțiile lucrărilor,
respectiv conectările la rețea.
- Patru lucrări sunt în derulare (Călnaci, Ghipeș, Bențid, Păuleni), anunțul de licitație fiind
publicat pe ANRMAP, săptămâna viitoare se pot realiza evaluările ofertelor.
21 septembrie 2013. – Scrisoare președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly
Csaba, către vicepreședintele Petres Sándor: în cadrul programului de alimentare cu apă,.vă
rog s verificați unde sunt necesare acțiuni de suport, pentru că pe baza discuțiilor de astăzi, în
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Ulieș, prin 2000 de metri de conducte de 110 marea parte din Nicolești va avea apă potabilă, în
unele cazuri poate fi garantată, că restul lucrărilor de mare valoare să fie finanțată din AFM,
FEADR și PNDL. Totodată, vă rog să verificați, dacă mai sunt localități, unde putem intervenii în
acest an, și a sprijini numai prin alocarea de conducte, chiar dacă numai prin LOT-uri, dar în
lucrările de amenajare a conductelor de apă putem ajuta localitățile, iar prin demararea achizițiilor
publice, putem cumpăra conductele, iar predarea lor să fie realizată la începutul anului viitor.
22 septembrie 2013. - Scrisoare președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly
Csaba, către vicepreședintele Petres Sándor: Am primit adresa de solicitare în cazul
programului de alimentare cu apă din partea Ulieșului, rog ca calculele să fie făcute pe baza
acestora, dacă va fi necesara modificarea programului.
24 septembrie 2013. – Direcția de achiziții publice înregistrează documentațiile pentru lucrările
din Călnaci, Ghipeș, Păuleni și Bențid.
4 octombrie 2013. – Anunțul pentru lucrările din Călnaci, Ghipeș, Păuleni și Bențid este publicat
pe SEAP sub numărul 354396/2013 (http://www.e-achizitii.com/view_anunt.php?id_a
nunt=450545)
17 octombrie 2013. – Scrisoare președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba,
către vicepreședintele Petres Sándor: de acum încolo, să ținem cont de faptul că acele localități,
care nu montează contoare, nu pot participa la program. Acest lucru să fie inclus în contractul de
administrare, și să predăm investiție, doar dacă acceptă acest lucru.
Aștept o listă cu localitățile unde nu sunt montate contoare, iar în cazul acestor localități, aștept un
act adițional , unde este prevăzută dată până la care trebuie să remedieze acest lucru.
17 octombrie 2013. – răspunsul vicepreședintelui Petres Sándor pentru președintele Borboly
Csaba: Începând de anul viitor, acest lucru poate să fie o condiție de participare la program. În
cazul contractelor deja semnate, nu văd cum putem introduce această condiție.
17 octombrie 2013. – răspunsul președintelui Borboly Csaba pentru vicepreședintele Petres
Sándor: adoptăm actul adițional și propunem spre semnare. Deci o hotărâre de consiliu.
21 octombrie 2013. – Data înregistrării ofertelor pentru lucrările din Călnaci, Ghipeș, Păuleni și
Bențid. Societățile comerciale ofertante: Insthar, Szilker, Macops – ofertele primite au avut
prețuri subestimate, trebuie solicitate clarificări din partea firmelor, din acest motiv procedura
achiziției publice mai durează.
5 noiembrie 2013. – Scrisoare președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly
Csaba, către vicepreședintele Petres Sándor: Adresă trimisă de Sándor Barna, privind
extinderea rețelei de apă din zona Gátmege din Zetea.
13 noiembrie 2013. – răspunsul vicepreședintelui Petres Sándor pentru președintele Borboly
Csaba: Numărul locuitorilor din Zetea este de peste 4.400 locuitori, iar zona Gátmege nu este un
sat distinct. Pe baza hotărârii nr. 50/2013 a Consiliului Județean Harghita (prin care s-a aprobat
Programul Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori), anexa 1 (descrierea
programului), respectiv pe baza denumirii programului, se pot finanța lucrări de extindere a rețelei
de apă numai în localitățile care au o populație de sub 300 de locuitori.
13 noiembrie 2013. – răspunsul președintelui Borboly Csaba pentru vicepreședintele Petres
Sándor: programul nostru nu conține prevederi stricte. Dacă este vorba despre o parte al unui sat,
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eu cred că poate fi inclus în program, dar vă rog, să-mi semnalați care dintre prevederi nu fac
acest lucru posibil.
13 noiembrie 2013. – Direcția de achiziții publice propune spre aprobare constituirea comisiei de
recepție pentru lucrările din Bădeni, Hoghia, Văleni, Cehețeni, Șiclod, Mujna și Recea.
6 decembrie 2013. – Sunt încheiate contractele pentru 4 lucrări (Călnaci, Ghipeș, Păuleni și
Bențid) cu trei societăți comerciale: Atlas S.R.L., Insthar S.A. și Macops S.R.L.
9 decembrie 2013. – Scrisoare primarului comunei Zetea, Nagy Attila, către președintele Borboly
Csaba: În ceea ce privește zona Gátmege, săptămână trecută, împreună cu Sándor Barna, am fost
la vicepreședintele Petres Sándor, și am ajuns la concluzia că anul acesta nu se poate realiza
lucrarea. Vicepreședintele Petres ne-a promis, că va verifica dacă suma respectivă poate fi
transferată pentru anul viitor, și în cazul în care da, atunci se pot adopta hotărârea și se pot demara
lucrările.
10 decembrie 2013. – Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, solicită
vicepreședintelui Petres Sándor să pregătească hotărârea necesară includerii finanțării lucrărilor
din Zetea în program, pentru ședința extraordinară a consiliului județean.
10 decembrie 2013. - răspunsul vicepreședintelui Petres Sándor pentru președintele Borboly
Csaba: nu știu ce ar trebui să pregătesc. Din câte știu, documentația pentru Zetea am primit
săptămână trecută, iar soluția este fondul de rezervă.
10 decembrie 2013 - răspunsul președintelui Borboly Csaba pentru vicepreședintele Petres
Sándor: Când am solicitat, am fi putut rezolva prin program, dar măsurile necesare nu au fost
luate. Te rog să ajuți în pregătirea hotărârii, pe baza articolului 15 din legea 273.
10 decembrie 2013. - răspunsul vicepreședintelui Petres Sándor pentru președintele Borboly
Csaba: Când ai solicitat, am clarificat că nu se poate rezolva din program.
10 decembrie 2013. - răspunsul președintelui Borboly Csaba pentru vicepreședintele Petres
Sándor: Nu am clarificat! Tu ai răspuns și nu te-ai mai ocupat cu el.
11 decembrie 2013. - răspunsul vicepreședintelui Petres Sándor pentru președintele Borboly
Csaba: Ne-am ocupat. Ar fi trebuit să schimbăm denumirea programului și descrierea ei, ca și
zonele dintr-o localitate (localități cu peste 300 de locuitori) să aibă acces la program. Acest lucru
ar fi însemnat că pierdem toată bază legală (localități mici, care nu pot accede programe, sau nu se
pot autofinanța).
15 decembrie 2013 – Scrisoarea președintelui Borboly Csaba către vicepreședintele Petres
Sándor și Egyed Árpád, secretarul județului, în care solicită ca pentru anul 2014, să fie incluse
în program toate localitățile sau zonele de localități, care solicită sprijinul consiliului județean.
Solicit în primul rând modificarea programului, scoaterea limitei de 300 de locuitori și tot
programul să fie reconceput pe baza programului de electrificare, astfel ca hotărârea privind zona
Gátmege din Zetea să poată fi introdusă pe ordine de zi de la ședința următoare. Domnule
Secretar, te rog, ca această hotărârea împreună cu modificarea programului să fie inclusă pe
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ordinea de zi al ședinței de vineri și aștept de la domnul vicepreședinte, pe parcursul săptămânii
curente, formularul de participare și anunțul către localități.
15 decembrie 2013 – Email de la vicepreședintele Petres Sándor pentru directorul general Orbán
Béla: Nu sunt de acord cu condiționalitatea mai jos descrisă, nu se poate folosi modelul
programului de electrificare, condițiile sunt total diferite. Este imposibil realizarea unui
masterplan județean într-o singură zi, dar ordin este dat în acest sens. Dar, firește, este
responsabilitatea voastră executarea în tocmai al ordinului. Înaintarea hotărâre o va face
președintele.
20 decembrie 2013 – în ședința Consiliului Județean Harghita a fost aprobată modificarea
Programului „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile
din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016”

III. Concluzii
Consiliul Județean Harghita a aprobat bugetul anul pentru 2013 pe 4 aprilie 2013. Totodată a fost
aprobată și programul de alimentare cu apă, pe baza hotărârii nr. 50/2013.
După aprobarea listei anuale, Direcția generală de investiții solicită de la primăriile în cauză,
datele investiției, necesare pentru întocmirea caietului de sarcini, respectiv hotărârea consiliului
local privind aprobarea contractului de asociere și finanțarea aportului propriu.
În aprilie, Direcția generală de investiții a pregătit caietul de sarcini pentru 7 lucrări începute anul
trecut, respectiv în mai pentru 4 lucrări noi.
Procedura de achiziție publică (negociere) pentru cele 7 lucrări a fost finalizată în iulie 2013, pe
data de 5 august fiind semnate contractele de execuție. Lucrările au fost demarate în perioada 9-22
august 2013.
Procedura de achiziție publică (cerere de oferte) pentru cele 4 lucrări noi a fost finalizată doar la
începutul lunii decembrie 2013, executarea lucrărilor ne mai având loc în anul 2013.

IV. Propuneri
Pentru succesul programului, este important, ca direcția generală responsabilă să pregătească un
formular și un model de contract, ca toate localitățile să poată să solicită participarea la program
în 2014.
Se recomandă, ca formularul să fie publicat la începutul lunii ianuarie, iar procedura de depunere
a solicitărilor să fie finalizată până la 15 ianuarie, astfel ca în bugetul programului să fie inclusă
suma necesară, luând în calcul că lista de investiții nu poate fi modificată timp de 6 luni. Trebuie
să evităm fundamentările pe baza unor valori estimate, de aceea este necesară procedura de
solicitare bazată pe formular, care cu o atitudine corectă se poate realiza în 2 săptămâni.
Scopul ar trebui să fie, ca pe baza formularului să putem evalua lipsurile la nivel județean și unde
este necesară intervenția consiliului județean, ca toate localitățile sau zonele de localități, unde
există deficiențe, să fie sprijinite. Continuând principiul aplicat în anului 2013, consiliul județean
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va finanța achiziționarea de materiale, iar lucrările de depunere și de construcție intră în sarcina
localităților.
Se recomandă, că în viitor, Consiliul Județean Harghita să participe la programe de
extindere/construcție de sisteme de alimentare cu apă, numai în localități, unde sunt montate
contoare, evitând situațiile întâlnite la Văleni sau Forţeni.
Totodată se recomandă o monitorizare mai strictă, pentru că unele proceduri de achiziție publică
se prelungesc prea mult. Se recomandă un dialog mai operativ, atât cu consiliile locale implicate,
cât și cu structurile consiliului județean, ca să nu fie blocate procedurile și să nu se înregistreze
întârzieri în realizarea investițiilor planificate.
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