
Serviciul Fundamentare, Suport Tehnic și Urmărire Intervenții cu Caracter Investițional 

Am propus cuprinderea în listele de program a unor obiective de investiții, finanțate de la Bugetul de 

Stat – B.D.C.E. și din Surse proprii. Din totalul obiectivelor propuse au primit finanțare și s-au 

executat lucrări astfel: 

Sursă Număr obiective Valoare 

Propuse Finanțate 

Bugetul de Stat 9 9 1.360.000 lei 

Surse proprii 16 16 3.963.000 lei 

Total 25 25 5.323.000 lei 

Pe parcursul anului 2021 au avut loc 9 ședințe de avizare în CTE a unui număr de: 

- 8(opt) Note Conceptuale; 

- 9 Note de Fundamentare; 

- 4 Studii de Fezabilitate/Reactualizare Studii de Fezabilitate. 

 În urma susținerii/prezentării în CTE ABA Mureș a celor enumerate au fost elaborate: 

- 17 avize CTE ABA Mureș și 3 încheieri CTE ABA Mureș. 

 Pentru etapa următoare de avizare, respectiv CTE al Administrației Naționale „Apele Române” 

București au fost transmise, prezentate și avizate conform procedurii un număr de: 4 note de 

fundamentare, 4 note conceptuale și 3 studii de fazabilitate. 

a. Urmărire Investiţii în curs de execuție   

Programul de investitii pe anul 2021, pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, s-a derulat 

astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

Lucrării 

Capacități 

Totale 

Cantitate Valoare 

Realizată 2021 

Lei 

(cu TVA) 

BS, BDCE 

Valoare 

Realizată 2021 

Lei 

(cu TVA) 

Surse Proprii 

Total 

Finanțare 

2021 

(cu TVA) 

1. Regularizare 

pârâu Gurasada, 

pe teritoriul com. 

Gurasada, jud. 

Hunedoara  

regularizare albie 

ziduri de sprijin 

ziduri de sprijin 

22,9 km 

11,545 km 

10.635 km 

7.780.597,43 0 7.822.000,00 

 

2. Regularizare 

pârâu Luț pe 

teritoriul comunei 

Glodeni, jud. 

Mureș 

regularizare albie 

apărări maluri cu 

pereu de 

anrocamente 

supraînălțări diguri 

subtraversări 

4,933 km 

760 ml 

 

 

8,218 km 

4 buc 

0 328.244,26 

 

1.086.000,00 

 

3. Regularizare 

pârâu Sovata la 

Sovata, jud. Mureș 

amenajare albie 

ziduri de sprijin 

gabioane 

supraînălțare ziduri 

consolidare și 

supraînălțare zid 

4.200 ml 

1.100 ml 

1.000 ml 

120 ml 

260 ml 

0 2.724.000,00 

 

2.724.000,00 

 

 

b. Promovare investiţii   

LUCRĂRI PROMOVATE Valori 

realizate 

2021 

Observații 



1. Regularizare și 

consolidare Valea 

Bucerdea, jud. Alba 

recalibrare albie 

consolidare mal cu 

ziduri de sprijin din 

beton 

praguri îngropate 

rampă acces albie 

anrocamente în prism 

trepte de cădere H=40 

cm 

2.000 ml 

2.000 ml 

 

180 ml(10 buc) 

4 buc 

1.200 ml 

6 buc 

 

98.625,30 A fost atribuit contractul de 

achiziționare servicii de 

proiectare SF. 

Studiul de Fezabilitate a fost 

avizat de către A.BA. Mureș și 

A.N. „Apele Române” București 

a fost emis Ordinul pentru 

începerea prestării serviciilor de 

proiectare 

2. Regularizare râu 

Aiudel la Aiud, jud. 

Alba 

Amenajare albie 

Protecții de mal 

Reabilitare protecții de 

mal existente 

7,20 km 

5,82 km 

1,10 km 

129.733,16 A fost atribuit contractul pentru 

achiziționarea Serviciilor de 

proiectare și a fost emis Ordinul 

pentru începerea prestării 

acestor servicii.  

S-a avizat în C.T.E. A.B.A Mureș 

și C.T.E. A.N. „Apele Române” 

București reactualizarea 

Studiului de Fezabilitate. 

 

3. Regularizare râu 

Rușor, comuna Pui, 

jud. Hunedoara 

Reprofilare albie 

Zid de sprijin din piatră 

H=2,5 m 

Zid de sprijin din piatră 

H=3,5 m 

Pereu din piatră zidită 

H = 2,00-2,5 m 

Reabilitare pereu 

Cădere din beton 

Prag de retenție 

Pod din beton 

Punte pietonală 

1,95 km 

2690 m 

 

30 m 

 

617 m 

 

360 m 

16 buc 

3 buc 

1 buc 

3 buc 

71.671,56 A fost atribuit contractul pentru 

achiziționarea Serviciilor de 

proiectare și a fost emis Ordinul 

pentru începerea prestării 

acestor servicii.  

S-a avizat în C.T.E. A.B.A Mureș 

și C.T.E. A.N. „Apele Române” 

București reactualizarea 

Studiului de Fezabilitate 

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 

Ziduri de sprijin din 

beton 

Praguri de fund pe 

ambele pâraie 

1.900 ml 

3.280 ml 

0                                                                  A fost întocmit Caietul de sarcini 

în vederea achiziționării 

serviciilor de proiectare SF. 

S-a avizat în C.T.E. A.B.A Mureș 

și C.T.E. A.N. „Apele Române” 

București  nota conceptuală 

privind elaborarea documentației 

privind  Studiul de Fezabilitate 

5. Amenajare pârâu 

Răchita, localitatea 

Răchita, jud. Alba 

Amenajare albie  2.600 ml                                                                                                                                 

34.999,97 

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. 

A fost emis Ordinul pentru 

începerea prestării serviciilor de 

proiectare. 



6. Lucrări de 

amenajare a pr. 

Orșova cu rol de 

apărare împotriva 

inundațiilor în 

localitatea Orșova, 

jud. Mureș  

- - 6.184,28 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.  

S-a obținut aviz C.T.E A.B.A 

Mureș pentru documentația S.F. 

și încheierea A.N. „Apele 

Române”  

 


