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Vizat,
Primar

EXPUERE DE MOTIVE
privind aprobarea „Acordului de Pre-Finanţare” ce urmează a se încheia între SC Compania
Aquaserv SA, Municipalitatea Tîrgu Mureş, ADI Aqua Invest Mureş şi Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul programului POS Mediu
În vederea implementării proiectului major în sectorul de apă potabilă si apă uzată prin
programul POS Mediu, consultantul SC Eptisa SRL a elaborat Analiza Cost Beneficiu (CBA), o
componentă a Aplicaţiei pentru obţinerea fondurilor de coeziune. Prin Analiza Cost-Beneficiu se
stabilesc condiţiile de finanţare a proiectului.
Din această Analiza Cost-Beneficiu a rezultat un împrumut posibil de suportat de către SC
Compania Aquaserv SA şi un scenariu de evoluţie a preţurilor si tarifelor pentru serviciile publice de
apă –canal care să permită, pe lângă acoperirea tuturor costurilor de operare, rambursarea acestui
împrumut precum şi a celor deja existente. Preţurile şi tarifele astfel calculate au la bază un anumit
număr de populaţie conectată la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare şi un anumit consum pe
locuitor, ţinând cont şi de gradul de suportabilitate.
Considerând prea optimiste aceste ipoteze privind populaţia conectată şi consumul de apă, în
noiembrie 2010, s-a propus, ca suma de 11.442.400 euro să fie suportată astfel :
o 5.442.400 Euro din împrumut contractat de SC Compania Aquaserv SA;
o 6.000.000 euro de la proprietarii activelor ce rezultă din proiect, respectiv de la
autorităţile publice locale în cauză;
Având în vedere lipsa surselor de finanţare la bugetele locale, propunem aprobarea contractării
întregii sume de 11.442.400 euro, de către SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş, sub forma unui
împrumut pe termen lung.
Menţionam că în urma analizei de risc, care se va efectua de către BERD, ar putea fi necesare
creşteri suplimentare de preţuri la serviciile de apă-canal pentru a contracara nerealizarea vânzărilor
cantitative prea optimist estimate în analiza cost beneficiu.
Pentru asigurarea cofinanţării de către SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş , a Proiectului
din cadrul POS Mediu, întitulat “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Mureş”, se propune contractarea, împrumutului necesar de la BERD pentru următoarele
considerente:
1. SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş, în anii precedenţi a mai derulat cu succes două
programe de anvergură prin finantare de la BERD, în domeniul serviciilor de apă-canal.

Primul împrumut de 3,3 milioane USD, a fost rambursat pana în anul 2009, iar al
doilea în valoare de 7 milioane Euro, este prevăzut a se rambursa până în 2018, garant fiind
Consiliul Local Tîrgu Mureş;
2. Este posibilă ridicarea garanţiei aferente împrumutului existent de 7 milioane Euro, iar
pentru noul împrumut BERD există posibilitatea să nu se solicite garanţii guvernamentale
sau locale;
3. Termenul de rambursare a celor 7 milioane de Euro cu scadenţa în 2018, poate fi extins, rata
dobânzii aferente acesteia de asemenea poate fi diminuată, rezultând o reducere a sarcinilor
de plată în beneficiul SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş in anii imediat următori când
compania se confruntă cu lipsa lichidităţilor.
Anexat prezentei, depunem şi textul Acordului de Pre-Finanţare BERD privind împrumutul,
care prevede termenii orientativi ai împrumutului, pe care-l înaintăm spre aprobare.
În lumina celor arătate mai sus, propun adoptarea unei hotărâri conform modelului ataşat.
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Tóth Sándor
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HOTĂRÂREA R. 58
din 27 iulie 2011
privind aprobarea „Acordului de Pre-Finanţare” ce urmează a se încheia între SC Compania
Aquaserv SA, Municipalitatea Tîrgu Mureş, ADI Aqua Invest Mureş şi Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul programului POS Mediu

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, la data de
27 iulie 2011;
Văzând Expunerea de motive a viceprimarului oraşului dl. Tóth Sándor nr. 4620 din 26.07.
2011, privind aprobarea „Acordului de Pre-Finanţare” ce urmează a se încheia între SC Compania
Aquaserv SA, Municipalitatea Tîrgu Mureş, ADI Aqua Invest Mureş şi Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul programului POS Mediu precum şi avizul comisiei de
specialitate;
Având în vedere: Angajamentele asumate de România în cadrul Capitolului 22 – Mediu din
Tratatul de aderare, Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), prevederile art. 36 alin.
2 lit.b, şi lit. d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată;
În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală,
republicată;

HOTĂRĂSTE :
Art. 1. Se aprobă contractarea de către SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş a unui
împrumut pe termen lung în valoare de 11.442.400 euro pentru cofinanţarea proiectului “Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”derulat prin POS Mediu.
Art. 2. Se aprobă Acordul de Pre-Finanţare ce urmează a se încheia între SC Compania
Aquaserv SA, Municipalitatea Tîrgu Mureş, ADI Aqua Invest Mureş şi Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru cofinanţarea Proiectului din cadrul POS Mediu, întitulat
“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”. Acordul de PreFinanţare anexat face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş
să semneze Acordul de Pre-Finanţare aprobat la art. 2.
Art. 4. Se mandatează domnul viceprimar Tóth Sándor, reprezentantul Oraşului Miercurea
Nirajului, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Aquainvest Mureş, în sensul art.1 si art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se insărcinează Primarul Oraşului
Miercurea Nirajului, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş si
conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureş.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Miercurea Nirajului, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş, SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureş şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Mureş.
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