Serviciul Fundamentare, Suport Tehnic și Urmărire Intervenții cu Caracter Investițional
În cadrul activității desfășurate pe parcursul anului 2020, Serviciul F.S.T.U.I.C.I. din cadrul Administrației
Bazinale de Apă Mureș a propus cuprinderea în listele de program a unui număr de obiective de investiții,
finanțate de la Bugetul de Stat – B.D.C.E., din Surse Proprii, respectiv Program Operațional Infrastructură Mare
2014-2020 (POIM). Din totalul obiectivelor propuse au primit finanțare și s-au executat lucrări astfel:
Sursă

Număr obiective

Valoare

Propuse

Finanțate

0
Bugetul de Stat

1
9

2
5

BDCE

2

0

Surse proprii

33

15

POIM

1

1

Total

42

22

3
4.583.549,40 lei
0 lei
2.751.710,44 lei
0 lei
7.335.259,84 lei

Pe parcursul anului 2020 au avut loc 4 ședințe de avizare în CTE a unui număr de:
- 5 (cinci) Note Conceptuale pentru:
•
„Amenajare pârâu Răchita, localitatea Răchita, jud. Alba”;
•
„Lucrări de amenajare a pr. Orșova cu rol de apărare împotriva inundațiilor în localitatea Orșova, jud.
Mureș”;
Ambele obiective de investiții au fost justificate de necesitatea realizării de lucrări de investiții în urma inundațiilor,
a căror pagube au fost evidențiate în Rapoartele de sinteză nr. 3540/06.07.2020 emis de Consiliul Județean
pentru Situații de Urgență a județului Alba și nr. 7832/03.07.2020 emis de Consiliul Județean pentru Situații de
Urgență a județului Mureș.
•
„Refacerea conectivității longitudinale și îmbunătățirea potențialului ecologic al corpului de apă Feernic,
jud. Harghita”
•
„Creșterea gradului de conservare a biodiversității în Valea Nirajului, prin măsuri de management adecvate
și refacerea ecosistemelor degradate”
•
„Creșterea gradului de conservare a biodiversității în Valea Târnavei Mici, prin măsuri de management
adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”
1 (una) Notă de fundamentare pentru reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții:
„Amenajarea râului Mureș în zona barajului de priză Azomureș, jud. Mureș”. Pentru acest obiectiv de investiții
este necesară și oportună reactualizarea SF-ului și elaborarea unei expertize în vederea implementării măsurilor
privind realizarea de lucrări de intervenție asupra lucrărilor executate (în diferite etape: 1974-1978, 2004-2008,
2009-2013, 2019) și lucrări noi care vor pune în siguranță obiectivul de investiții.
a. Urmărire Investiţii în curs de execuție
Programul de investitii pe anul 2020, pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, s-a derulat astfel:
Nr.
crt.

DENUMIREA
LUCRĂRII

CAPACITĂȚI

CANTITATE

TOTALE

VALOARE
REALIZATĂ
2020 LEI
(cu TVA)
BS, BDCE

VALOAREA

TOTAL

REALIZATĂ
2020 LEI

FINANȚAR
E

(cu TVA)

2020

Surse
proprii

(cu TVA)

LUCRĂRI ÎN CURS DE EXECUȚIE
1.

Regularizare
pârâu Gurasada,
pe teritoriul
comunei
Gurasada, jud.
Hunedoara

regularizare albie

22,9 km

ziduri de sprijin

11,545 km

ziduri de sprijin

10.635 km

3.830.988,11

14.684,83

3.845.672,9
4

2.

3.

4.

Regularizare râu
Târnava Mare pe
sectorul AlbeștiOdorheiu S., jud.
Mureș și jud.
Harghita

-recalibrare albie

4,571 km

-consolidare mal

6,30 km

-traverse stabilizare
-traverse colmatare

0,45 km

Regularizare și
îndiguire pârâu
Cărbunarilor,
intravilan
localitatea
Vânători, jud.
Mureș

zid parapet

2.820 ml

decolmatare și
reprofilare albie

2.128 ml

Regularizare
pârâu Sovata la
Sovata, jud.
Mureș

amenajare albie

4.200 ml

ziduri de sprijin

1.100 ml

gabioane

1.000 ml

750.005,95

0

750.005,95

0

860.685,63

860.685,63

0

795.507,88

795.507,88

0,11 km

supraînălțare ziduri

120 ml

consolidare și
supraînălțare zid

260 ml

De asemenea, în anul 2020, au mai fost achiziționate servicii de proiectare, expertiză și/sau obținute
avize – acorduri, cu finanțare din surse proprii și buget de stat, în valoare de 49.798,67 lei cu TVA,
pentru alte obiective de investiții.
b. Promovare investiţii
Administrația Bazinală de Apă Mureș are în curs de promovare, în diferite stadii de realizare, un
număr de 13 (treisprezece) obiective de investiții, dintre care 6 (șase) în anul 2020, după cum urmează:
LUCRĂRI PROMOVATE

1.

Regularizare și
consolidare Valea
Bucerdea, jud. Alba

recalibrare albie

2.000 ml

consolidare mal cu ziduri
de sprijin din beton

2.000 ml

praguri îngropate

3.

Regularizare râu
Rușor, comuna Pui,
jud. Hunedoara

0

A fost atribuit contractul pentru
achiziționarea Serviciilor de
proiectare și a fost emis
Ordinul pentru începerea
prestării acestor servicii.

0

A fost atribuit contractul pentru
achiziționarea Serviciilor de
proiectare și a fost emis
Ordinul pentru începerea
prestării acestor servicii.

1.200 ml

trepte de cădere H=40 cm

6 buc

Amenajare albie

7,20 km

Protecții de mal

5,82 km

Reabilitare protecții
mal existente

A fost atribuit contractul de
achiziționare
servicii
de
proiectare SF.

4 buc

anrocamente în prism

Regularizare râu
Aiudel la Aiud, jud.
Alba

0

180 ml (10 buc)

rampă acces albie

2.

Observații

Valori
realizate
2020

de

1,10 km

Reprofilare albie

1,95 km

Zid de sprijin din piatră
H=2,5 m

2690 m

Zid de sprijin din piatră
H=3,5 m
Pereu din piatră zidită H =
2,00-2,5 m

30 m

617 m

Reabilitare pereu
Cădere din beton

360 m

Prag de retenție

16 buc
3 buc

Pod din beton

1 buc

Punte pietonală

3 buc
4.

Regularizare pârâu
Valea Mare și Valea
Mică și apărări de
mal, Valea Mare și
Valea Mică,
localitatea Balomir,
Comuna
Sântămărie Orlea,
jud. Hunedoara

Regularizare albie

1.900 ml

Ziduri de sprijin din beton

3.280 ml

Praguri de fund
ambele pâraie

0

A fost întocmit Caietul de
sarcini în vederea achiziționării
serviciilor de proiectare SF.

Au fost întocmite: Nota
Conceptuală și Caietul de
sarcini pentru acest obiectiv de
investiții. Acestea au fost
avizate de către A.B.A. Mureș
și A.N. „Apele Române”
București, în vederea
achiziționării serviciilor de
proiectare SF și atribuirii
contractului.

pe

5.

Amenajare pârâu
Răchita, localitatea
Răchita, jud. Alba

-

-

0

6.

Lucrări de
amenajare a pr.
Orșova cu rol de
apărare împotriva
inundațiilor în
localitatea Orșova,
jud. Mureș

-

-

15.152,27

Au fost întocmite:
Nota Conceptuală și Caietul
de sarcini pentru acest obiectiv
de investiții.
Acestea au fost avizate de
către A.B.A. Mureș și A.N.
„Apele Române” București.
Au fost achiziționate serviciile
de proiectare SF și atribuit
contractul pentru prestarea
acestora.
A fost emis Ordinul de
începere a serviciilor de
proiectare.

