Procesul-verbal al 9edintei Comisiei pentru utilitali publice 9i
salubritate din data de 24 februarie 2021, ora 11.00

La 9edinta au participat 7 din cei 9 membri ai comisiei:
NicorescuNicorel- prezent
Melciu Florin- absent
Deaconescucatalin lonu! - prezent
Tomescu Horia- prezent
BadulescuAurelian- absent
Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Militaru Marian catalin - prezent
Stofor §tefan - prezent
La 9edinIa a participat doamna Monica MTndru,Director General
Direcjia Generala Management Proiecte cu Finanjare Externa.
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Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!
Proiectul de hotarare aflat astazi pe ordinea de zi a comisiei este:
proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului componentelor
Taxei Municipale pentru Apa Uzata (TMAU Faza 1 9i TMAU Faza 2)
pentru anul 2021.
Am invitat-o pe doamna Monica MTndrupentru a prezenta acest
proiect 9i pentru a raspunde Tntrebarilor legate de stadiul implementarii
proiectului de la Glina, precum 9i pentru a ne prezenta care este Tn
momentul de fata situatia achitarii tran9elor creditului contractat pentru
acest protect. Muljumesc!

Doamna Director General Monica MTndru- Directia Generala
ManagementProiectecu Finan+areExterna
Buna ziua!
Voi prezenta foarte pe scurt Tnce consta Proiectul Glina 9i stadiul
acestuia, precum 9i cateva elemente legate de serviciul datoriei publice.
in ce prive9te cuantumul componentelor Taxei Municipale pentru Apa

Uzata, vom pastra cuantumul anului precedent 9i eI are doua
componente: acopera sewiciul datoriei publice pentru doua credite
contractate Tn anii precedenji, ce vizau asigurarea cofinan+ariipentru
etapa 1 a Sta+ieide Epurare ce a fost finanjata prin instrumentede
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preaderare, vorbesc de ISPA, pe acela9i principiu„poluatorul plate9te”,
principiu enunjat atat Tnlegislajia europeana, cat 9i Tncea najionata, dar
si 'in Memorandumul semnat de Guvernul Romaniei cu Comisia

Europeana. Au fost contractate, la momentul respectiv, doua credite cu
BERD si BEI. Creditul BERD a fost Tncuantum de 10 milioane de euro
9i a fost achitat integral la finalul anului precedent. lar contractul cu BEI

a fost Tncuantum de 25 de milioane de euro si mai avem un sold de 15
milioane de euro, compus din rate de 13 milioane de euro plus dobanzi,
doua milioane de euro
in ceea ce prive9te creditul contractat pentru cofinantarea

proiectului Glina Faza 2, el fiind un proiect major care este fazat,
valoareacredituluieste de 75 de milioanede euro 9i am efectuatpe
acest credit trageri de 5 milioane de euro, urmand sa mai facem trageri

r

dupa ce rezolvam problema popririlor, care impacteaza Tn acest
moment atat derularea creditului, cat 9i implementarea proiectului. Noi,
in acest moment, avem facturi Tncasa de aproximativ 100 de milioane
de lei pe care a9teptamsa le platim dupa ee vor fi deblocate popririle.
Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Anul trecut au fost trageri pentru proiect?

Doamna Director General Monica MTndru- Directia Generala
ManagementProiectecu Finan+areExterna
Da, a fost o tragere de 5 milioane de euro care a fot utilizata

integral.
Referitor la stadiul proiectului, Contractul de lucrari nr. 1 ce
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vizeaza extinderea 9i reabilitarea stajiei de epurare Glina 9i construirea
unui incinerator de namol, a avut 'intarzieri cauzate de procedura de
achizijie, procedura de achizi+ie ce a durat aproximativ patru ani 9i
jumatate, din cauza numeroaselor contestajii depuse la CNSC 9i Curtea

de Apel. §i, ulterior,o perioadade aproximativun an 9i opt luni de
proiectare, TntrucatTnperioada de licitatie s-au modificat trei normative
de proiectare, normative ce vizeaza fundatiile, securitatea la incendiu 9i
cutremure. Pentru acest motiv proiectul tehnic, el fiind un contract de
proiectare 9i execujie, a trebuit adaptat pe normativele de proiectareTn

vigoare Ia data elaborariiproiectuluitehnic.
De asemenea. o durata destul de mare s-a datorat emiterii

avizelor. Avizul de mediu, de exemplu, a durat opt luni de zile, pentru
ca s-a solicitat un studiu de impact asupra sanatalii oamenilor.
in acest moment incineratorul de namol este finalizat. Suntem Tn
perioada de testari, iar Tnceea ce prive9testajia de epurare se lucreaza
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la linia noua, care se estimeaza ca va fi finalizata Tncursul acestui an.
Ulterior epurarea va fi trecuta pe linia noua 9i se va trece la reabilitarea
liniei existente. in acest moment constructorul a Tncetinitritmul de lucru,
din cauza faptului ca noi am avut Tntarzierila plata facturilor cauzate de
popririle pe care le-am men+ionat pujin mai devreme. Dar, cu toate
acestea, n-a suspendat lucrarile, continuasa lucreze.
De asemenea, constructorul a Tntampinato serie de 'intarzieridin
cauza situatiei COVID, Tntrucat o parte din echipamente erau aduse din
!ari puternic afectate anul trecut de pandemie.
Un alt contract de lucrari a vizat reabilitarea colectoarelor
principale AO 9i BO.Este vorba de 5,5 km de colectoare, stanga-dreapta
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Dambovitei, colectoare care se reabilitau prin trei metode: etan9are
rosturi, relining 9i torcretare. Constructorul cu care s-a semnat
contractul de lucrari a abandonat la finalul anului 2019, din cauza unor
situatii financiare dificile pe care le-a TntampinatTnanul respectiv, dupa
finalizarea a noua tronsoane, aproximativ 4,8 km reabilitali, colectoare
care deja au fost date in operare catre Apa Nova. Tntre timp
constructorul nici nu mai este Tn Romania, pentru ca a intrat Tn
procedurade lichidarefiliala existenta.
Noi am executat scrisoarea de garan+iea avansului, am executat
scrisoarea de buna executie, i-am trimis facturi de penalitati 9i am
procedat la efectuarea a doua expertize, una structurala, pentru a
vedea stadiul colectoarelor 9i a doua pe sanatatea 9i securitatea
sanatatii oamenilor. Ca urmare a rezultatului celor doua expertize, am
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derulat o procedura de negociere, de punere Tn siguranta, pentru ca
exista riscul de refulare a canalizarii, iar Tnacest moment Apa Nova a
preluat colectoarele 9i urmeaza sa finalizeze lucrarea Tnceputade
constructorul precedent.
in afara de acestedoua contracte mai exista patru contractede
lucrari ce vizeaza reabilitarea casetei de sub Dambovita, este vorba de
17 km de caseta, pe tronsoanele Ciurel - Piaja Unirii, respectiv Unirii Vitan 9i Vitan – Pope9ti, respectiv Pope9ti – Glina.
Pe doua dintre tronsoane avem deja autoriza+iilede construire,
s-a finalizat proiectarea, autorizatiile au fost emise anul trecut Tnluna
septembrie. Dar nu putem sa predam amplasamentul catre operator
pentru a demara lucrarile, Tntrucat, din cauza popririlor, nu putem achita

cotele legale catre ISC. Tnaintede Tnceperealucrarilor trebuie Tn9tiin
jat

ISC-ul, trebuie vizat un program de control al calita+ii in faze
determinante
Un alt contract de lucrari ce vizeaza sistemul de drenaj 9i 30 de
km de colectoare Tncartierele Cotroceni, Regina Maria 9i Tineretului se
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afla Tn acest moment in licitatie. Au fost deschise ofertele si a fost
depusa o singura oferta. Procedura de achizijie a fost reluata.

Domnul PresedinteNicorescuNicorel
Fata de termenele normale. cum sunt Tntarziate toate aceste
lucrari?

Doamna Director General Monica MTndru- Directia Generala
Management Proiecte cu Finan+areExterna
La procedura de achizijie de la CLI, patru ani de zile este o durata
destul de mare. Ceea ce s-a Tntamplat cu acele decizii de instanla 9i la
modul cum au fost date hotararile, Tntr-adevar sunt termene Tntarziate.
(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel

in primul rand din punct de vedere tehnic, lasand Ia o parte
chestiunile juridice.

Doamna Director General Monica MTndru- Directia Generala
ManagementProiectecu Finan+areExterna
Din punct de vedere tehnic, este o lucrare foarte complexa.De
exemplu, in etapa de proiectare la caseta, a trebuit sa se faca o serie
de expertize. in etapa de proiectare a trebuit sa intre sa faca inspecjii 9i

o perioada de timp nu a putut sa intre sa faca inspecIii, din cauza
pandemiei, pentru ca trebuia sa Tndeplineascani9te conditii de
securitate

in al doilea rand, a trebuit sa faca o simulare, cum va rezista
caseta Tn condijiile Tncare avem caseta plina, goala, semi plina 9i cu
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cuva de deasupra Dambovijei, pentru ca se va lucra sub apa. Deci din
punct de vedere tehnic, aceasta lucrare nu se poate compara cu nicio
alta lucrare din Romania
in ceea ce prive9te Stajia de Epurare, Tntarzierile Tn executia

lucrarilor au fost cauzateTn principal de Tntarziereaechipamentelor9i
de anumite operatiuni care se aflau pe drumul critic. Incineratorul de
namol s-a construit destul de repede, suntem cu el finalizat.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
va rugam sa ne pregatili un raport cu statusul acestor lucrari 9i sa

ne spLIneji cu ce putem ajuta pentru implementarea mai rapida a
proiectului.
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Doamna Director General Monica MTndru- Directia Generala
Management Proiecte cu Finan+areExterna

Voi reveni cu un raport scris cu stadiul proiectului. Qi sper ca
situajia financiara se va redresa cat de curand, astfel Tncatsa putem sa

asiguram un cash flow normal constructorilor,pentru ca in acest
momentlucreaza pe bani proprii.
Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Daca nu mai sunt alte Tntrebari, putem trece la votarea proiectului.

Cu 7 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul de
hotarare a primit aviz favorabil.

va multumesc!
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Declar sedinta Tnchisa.

PRE§EDtNfE,
Nicorel Nicbrbscu

SECRETAR
Florin 11 Fg
fda
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