
 

             ANEXA 9 

 

INVESTIȚII SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE 

 

Denumirea 
unității 
administrativ 
teritoriale 

Titlul proiectului  Valoarea 
totală a 

proiectului  

Sursa de finanțare Durată de 
execuție 
proiect  

conform 
contractului 

Stadiul  
de execuție 

Probleme în 
derularea 

proiectului 
Fonduri 

proprii ale 
opreratorilo
r regionali/ 

județeni      

Fonduri 
de la 

bugetul 
local  

(mii lei) 

Fondur
i de la 
Consili

ul 
Județe

an 
Ialomiț

a  

Fonduri 
de la 

bugetul de 
stat / 

program 
naţional  

 

Fonduri 
europene 
sau altă 
sursă 

externă de 
finanțare   

Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare 
Slobozia Extindere rețele utilități și căi 

de circulați în zona cartier 
Gării Noi din municipiul 
Slobozia-Alimentare cu apă, 
canalizare menajeră și 
pluvială, căi de circulație 
rutieră și pietonală  

4917 mii lei 
(valoare 
totală din 

contractul de 
lucrări) 

- 4917  
mii lei 

- - - 24 luni durată 
de  execuție 
invesțiție, din 

care 3 luni 
durata 

elaborare 
proiect tehnic 

În curs de 
elaborare proiect 
tehnic de execuție 

- 

Slobozia Extinderea stației de tratare a 
apei din municipiul Slobozia  

8505 mii lei 
(valoarea 
totală din 

deviz 
general-

Studiul de 
fezabilitate) 

- 8505  
mii lei 

- - - 11 luni durata 
de execuție 

În derulare 
procedura de 

achiziție publică 
pentru atribuirea 
contractului de 
execuție lucrări 

- 

Slobozia Conducta de refulare de la 
stația de pompare Cuza Vodă 
zona tribunal la stația de 
pompare zona Cărămidari 

2037 mii lei 
(valoarea 
totală din 

deviz 
general-

Studiul de 
fezabilitate) 

- 2037  
mii lei 

- - - 6 luni durata 
de execuție 

lucrări 

În curs de 
revizuire proiect 

tehnic în vederea 
reluării procedurii 
de achiziție pentru 

atribuirea 
contractului de 
execuție lucrări 

- 

Slobozia Rețele de utilități aferente 
cartierului rezidențial zona 
Gării Noi din municipiul 
Slobozia – canalizare 
menajeră și pluvială 

4774 mii lei - 4774 mii lei - - - 20 luni durata 
de execuție 

lucrări 

Stadiul 98% Modificări de 
temă ce au 
necesitat 

reautorizarea 
unor lucrări 



Fetești Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în aria de 
operare a SC Raja SA 
Constanța în perioada 2014-
2020 

149722,03 
mii lei 

- 2994,44 
mii lei 

- 19463,87 
mii lei 

127263,73 
mii lei 

NA Elaborare 
aplicație de 

finanțare pentru 
accesarea de 

fonduri europene 

- 

Amara Canalizare menajeră străzi 
din orașul Amara (Decebal, 
Traian, Mircea cel Bătrân, I.L. 
Caragiale, Victoriei) 

1858538,27 
lei 

- BL - PNDL - 48 luni Studiu de 
fezabilitate 

- 

Căzănești Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în aria de 
operare a SC RAJA SA 
Constanța în perioada 2014-
2020 

9.686.769 
euro 

Contributii 
din fonduri 
proprii ale 

operatorului 
sau 

imprumuturi 
de la instititii 

sau banci 
comerciale 

Alocatii de 
la bugetul 

local 

 
 
- 

Alocatii de 
la bugetul 

de stat 

 
Fondul de 
coeziune 

 

- Studiul de 
fezabilitate 

- 

Fierbinți-Târg Rețele de apă și rețele de 
canalizare Fierbinți-Târg 
POIM 2014-2020 

5499,39 mii 
lei 

- 109,99 mii 
lei 

- 714,92 mii 
lei 

4674,48 mii 
lei 

- Depunerea 
aplicației de 
finanțare și 
obținerea 

autorizației de 
construire 

- 

Fierbinți-Târg Stație de tratare Fierbinți-Târg 
POIM 2014-2020 

1271,02 mii 
lei 

- 25,42 mii 
lei 

- 165,23 mii 
lei 

1080,37 mii 
lei 

- Depunerea 
aplicației de 
finanțare și 
obținerea 

autorizației de 
construire 

- 

Adâncata Lucrări pentru realizarea unui 
sistem integrat cu apă, stație 
de tratare, canalizare și stație 
de epurare a apelor uzate 
menajere în satul Patru Frați 
din comuna Adâncata 

8653 mii lei - 2308 mii lei - - 6345 mii lei 01.01.2020 28% lucrări 
efectuate 

-neexecutare la 
timp 
-neaprovizionare 
cu materiale 
-lipsă personal 

Adâncata Modernizare și reabilitare 
sistem alimentare cu apă și 
înființare sistem de canalizare 
în sat Adâncata, comuna 
Adâncata 

9059 mii lei - - - - 9059 mii lei 30.06.2020 - - 

Adâncata Extindere sistem de 
alimentare cu apă în sat 
Adâncata 

1886 mii lei - 1781 mii lei - - 105 mii lei 20.06.2021 17,8% (proiect 
tehnic și de 
execuție, 

organizare, situații 
de lucrări) 

- 



Adâncata Extindere sistem de 
canalizare menajeră în sat 
Adâncata 

3061 mii lei - 147 mii lei - - 2914 mii lei 10.07.2018 2,05% (proiect și 
documentație 

tehnică)  

- 

Albești Reabilitare și extindere sistem 
de alimentare cu apă 

3105,44 mii 
lei 

- 200 mii lei - 2905,66 
mii lei 

- Contractul de 
finanțare este 
valabil până la 

31.12.2019 

60% Contract reziliat 
cu executantul 
deoarece firma 
care a executat 

lucrările 
(TMUCB) a 

intrat în 
insolvență   

Andrășești  Înființare rețea de alimentare 
cu apă potabilă și canalizare 
în comuna Andrășești 

2831 mii lei - 1000 mii lei - 1831 mii lei - 31.12.2018 Pe alimentare cu 
apă – 40%, iar pe 
canalizare  - 0% 

Din octombrie 
2017 

executantul 
(TMUCB) nu a 
mai executat 

lucrări deoarece 
a intrat în 

insolvență. În 
prezent Primăria 
Andrășești face 

demersurile 
necesare pentru 

efectuarea 
expertizei 

tehnico-judiciare 
și scoaterea la 
licitației pentru 
lucrările care 
mai trebuie 
executate. 

Bărbulești Proiect regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă 
uzată în aria de operare a SC 
Euro Apavol SA 

8096630 
euro 

1292740 
euro 

135898 
euro 

- 952545 
euro 

5715268 
euro 

În prezent se 
pregătește 
studiul de 

fezabilitate. 
După 

aprobarea 
proiectului de 

către AM 
POIM se vor 

elabora 
proiectele 

tehnice 

NA - 

Borănești Sistem de alimentare cu apă 
și canalizare în comuna 
Borănești 

3277,648 mii 
lei 

- 432,242 
mii lei 

- 2845,406 
mii lei 

- 31.12.2018 98%-alimentare 
cu apă; 

96%-canalizare; 

- 



Bucu  Reabilitarea și extinderea 
sistemului de alimentare cu 
apă potabilă și introducerea 
unui sistem de canalizare în 
localitatea Bucu, județul 
Ialomița 

3724,883 mii 
lei 

- 3333,64 
mii lei 

- - 391,243 mii 
lei 

18.01.2018-
18.01.2022 

Nu s-a făcut 
licitația 

- 

Bucu Construire stație de epurare 427,537 mii 
lei 

- 34,272 mii 
lei 

- 393,265 
mii lei 

- 12 luni Contract execuție 
lucrări nr. 

2220/21.08.2018 
cu SC Agroferma 
SRL – nu s-a dat 
ordin de începere 

lucrări 

- 

Bordușani Înființare rețea canalizare 12473,278 
mii lei 

- 688,806 
mii lei 

- 11784,472 
mii lei 

- 36 de luni 1% - 

Ciochina Sistem de canalizare și stație 
epurare sat Ciochina 

20879,011 
mii lei 

- 540,257 
mii lei 

- PNDL 
20338,754 

mii lei 

- 24 de luni de 
la data 

semnării 
contractului de 

execuție 

Proiect tehnic, 
obținere avize 

Lipsă fonduri 
pentru 

cofinanțarea de 
la bugetul local 

Ciulnița Modernizare sistem 
centralizat de alimentare cu 
apă și extindere canalizare, 
comuna Ciulnița PNDL 2017-
2020 

5144761,49 
lei 

- 219903,87 
lei 

- 4924857,6
2 lei 

- - A fost semnat 
contractul de 

finanțare 
nr.230/10.01.2018 

cu MDRAP 

- 

Colelia Proiect pentru asigurarea 
debitului și calității apei 
potabile în comuna Colelia 

772,532 mii 
lei 

- 68,47  
mii lei 

- PNDL - 2017-2020 Realizare SF , 
Contract finantare 

cu MDRAP 
semnat cu nr. 

800/27.04.2018 
Procedura 

simplificată în 
desfășurare 
încărcată în 

SICAP și aprobată 
de ANAP 

- 

Făcăeni Modernizare sistem de 
alimentare cu apă 

554,62 mii 
lei 

- 225,62 mii 
lei 

- - 329 mii lei 18 luni Licitație întocmire 
documentație 

- 

Făcăeni Extindere canalizare 9174,43 mii 
lei 

- 433,68 mii 
lei 

- 8740,75 - 24 luni Licitație execuție 
lucrări 

- 

Gheorghe Doja Îmbunătățirea calității apei 76,43 mii lei - 4,51 mii lei - 71,92 mii 
lei 

- 12 luni de la 
data încheierii 
contractului de 

lucrări 

A fost încheiat 
contractul de 
finanțare cu 

MDRAP în data 
de 20.04.2018. La 

- 



acest moment s-a 
repus 

documentația pe 
SEAP, la prima 
licitație nu s-a 

prezentat nimeni 

Gheorghe Doja Sistem de canalizare și tratare 
ape uzate menajere 

9314,94 mii 
lei 

- 163,31 mii 
lei 

- 9151,63 
mii lei 

- Decembrie 
2018 

90% - 

Gheorghe 
Lazăr 

Înființare sistem canalizare și 
stație epurare 

9600 mii lei - - - 9600 mii lei - - SF+PT - 

Grindu Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată pentru aria 

de operarea operatorului 
regional în județele Călărași și 

Ialomița în perioada 2014-
2020 

Nu se 
cunoaște 

- - - - Fonduri 
europene 

- SF - Asistență 
tehnică pentru 
pregătirea 
aplicației de 
finanțare și a 
documentațiilor de 
atribuire  

- 

Grivița Reabilitare și extindere sistem 
centralizat cu apă în comuna 
Grivița 

1236,443 mii 
lei 

- - - PNDL - 2018-2021 Au fost finalizate 
serviciile de 

proiectare și se 
lucrează la 

documentația 
pentru execuție 

lucrări 

- 

Grivița Sistem de canalizare și stație 
de epurare în comuna Grivița 

28076,939 
mii lei 

- - - PNDL - 2018-2021 Este în derulare 
contractul pentru 

serviciile de 
proiectare 

- 

Jilavele Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în aria de 
operare a SC EURO APAVOL 
SA (județele Ialomița, Ilfov și 
Giurgiu) 

10550 mii lei - 1055  
mii lei 

- - 9495 mii lei 
PNDR 

2018-2021 Studiul de 
fezabilitate 

- 

Mărculești Modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna 
Mărculești, județul Ialomița 

1110 mii lei - 59,6  
mii lei 

- 1050,4 mii 
lei 

- 2019 Proiect tehnic - 

Mărculești Extindere rețele de canalizare 
în comuna Mărculești, județul 
Ialomița 

4801 mii lei - 60,3  
mii lei 

- 8177,3 mii 
lei 

- 31.12.2018 35%  - 

Mihail 
Kogălniceanu 

Extindere rețea de canalizare 8170 mii lei - BL - BS PNDL - - Proiect inclus în 
lista obiectivelor 

de investiții PNDL 
II 2017 – 2020 

- 



Miloșești Foraje pentru sistemul de 
alimentare cu apă satele 
Miloșești și Nicolești 

258 mii lei - 258 mii lei - -  18 luni de la 
semnarea 

contractului de 
finanțare 

S-a întocmit 
documentația 

pentru proiectare 
conform contract 

nr. 
1073/11.06.2018 

- 

Miloșești Sistem de canalizare ape 
menajere și stație de epurare 
în comuna Miloșești 

15653 mii lei - 349 mii lei - 15304 mii 
lei 

- 3 ani de la 
semnarea 

contractului de 
finanțare 

S-a semnat 
contractul de 
finanțare cu 
MDRAP nr. 

3509/14.05.2018 
și s-a întocmit 

documentația de 
proiectare 

conform contract 
nr. 

2842/197/22.08.2
018   

- 

Munteni Buzău Extindere și modernizare 
sistem de alimentare cu apă 

comuna Munteni-Buzău, 
județul Ialomița 

13815,328 
mii lei 

- 519,584 
mii lei 

- 13295,744 
mii lei 

- - A fost aprobată 
documentația de 

atribuire 

- 

Munteni Buzău Înființare sistem de canalizare 
menajeră și stație de epurare 

în comuna Munteni-Buzău 
județul Ialomița 

28552,126 
mii lei 

- 586,667 
mii lei 

- 27965,459 
mii lei 

- - Documentația de 
atribuire este în 
validare SEAP 

- 

Ograda Extindere rețea de alimentare 
cu apă și stație de tratare 

3212,3 mii 
lei 

- 199 mii lei - 3013,15 
mii lei 

PNDL II 

- 2020 Proiectare 
SICAP – 

procedurile de 
achiziție din 

sistem 

- 

Ograda Înființare rețea de canalizare 
ape uzate și stație de epurare 

15708,5 mii 
lei 

- 356,5 mii 
lei 

- 15352,01 
mii lei 

PNDL II 

- 2020 Proiectare 
SICAP – 

procedurile de 
achiziție din 

sistem 

- 

Platonești Înființare gospodărie și rețea 
distribuție de apă sat 
Lăcusteni 

4396,44173 
mii lei 

- 570,21275 
mii lei 

- 3826,2289
8 mii lei 

- 31.12.2019 10% 
lucrările au fost 

începute la 
01.08.2018 

- 

Platonești Sistem centralizat de 
canalizare a apelor uzate 
menajere în comuna 
Platonești 

3894,70875 
mii lei 

- 91,58808 
mii lei 

- 3803,1206
7 mii lei 

- 31.12.2019 80% 
Proiect aflat în 

derulare . 
Contractul, pentru 
ce a mai rămas de 

executat, a fost 
semnat la 

05.10.2018 

- 



Reviga Extindere rețea de canalizare 
în comuna Reviga 

4861,743 mii 
lei 

- 191,127 
mii lei 

- 4670,616 
mii lei 

-  36 luni A fost semnat 
contractul de 
finanțare cu 
MDRAP nr. 

1271/20.022018, 
urmează aviz PT 

- 

Roșiori Prima înființare a retelei de 
apă în comuna Roșiori   

3888 mii lei - 194 mii lei - 3694 mii lei -  4 ani În derulare Lipsă fonduri de 
la bugetul de 

stat 

Sărățeni Sistem centralizat de 
canalizare și extindere 
alimentare cu apă în comuna 
Sărățeni 

4230 mii lei - 256 mii lei - 3974 mii lei -  24 luni 97% - 

Sărățeni Sistem de canalizare și tratare 
a apelor în comuna Sărățeni 

3942 mii lei - 197 mii lei - 3745 mii lei -  24 uni 10% - 

Săveni Modernizare rețea alimentare 
cu apă și înființare rețea de 
canalizare în comuna Săveni 

7343,68 mii 
lei 

- 1347,19 
mii lei 

- -  
5996,5 mii 

lei 

2020 În curs de 
achiziționare 
PT+execuție 

- 

Săveni Modernizare rețea alimentare 
cu apă și înființare rețea de 
canalizare în comuna Săveni 
– etapa II 

7359,52 mii 
lei 

- 442,84 mii 
lei 

- 6916,68 
mii lei 

-  2021 - - 

Scânteia Canalizare menajeră și stație 
de epurare 

29097,287 
mii lei 

- 567,009 
mii lei 

- 28530,278 
mii lei 

-  36 luni Proiect tehnic - 

Sfântu 
Gheorghe 

Extindere front captare și 
rețele de alimentare cu apă 

2484,995 mii 
lei 

- 109,024 
mii lei 

- 2375,971 
mii lei 
PNDL 

2017-2020 

- 36 luni 0,002% - 

Traian Sistem de canalizare și stație 
de epurare în comuna Traian 

19144,57 mii 
lei 

- 661,588 
mii lei 

- 18482,983 
mii lei 

- 36 luni Atribuire contract 
proiectare 

- 

Valea Ciorii Reabilitare sistem de 
alimentare cu apă, sat Valea 
Ciorii, comuna Valea Ciorii, 
județul Ialomița 

2435,74 mii 
lei 

- 175,970 
mii lei 

- 2259,770 
mii lei 

- 24 luni 20% - 

Vlădeni Extindere canalizare 
menajeră în comuna Vlădeni  

11752,521 
mii lei 

- - - 11752,521 
mii lei 

- 3 ani Execuție proiect  - 

Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor publice de salubrizare a localităţilor 
- - - - - - - - - 

 
 
 
 

- - 



Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de transport public local/infrastructurii de transport public de persoane de interes local/judeţean 
Fetești Achiziționare autobuze 130000 lei 30000 lei 100000 lei - - - - În derulare  

Fetești Sistem integrat de transport 
durabil în municipiul Fetești 

43539955,6 
lei 

- 870799,11 
lei 

- - 42669156,49 
lei 

Cerere 
finanțare în 

evaluare 

- - 

Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public 
Fetești Extindere rețea electrică de 

joasă tensiune de interes 
public zona est – str. 
Promenadei (Panselelor, 
Freziilor, Daliilor, Platanilor, 
Str. Promenadei - parțial) 

556571,33 
lei 

Enel 
Distribuție – 
119743,75 

lei 

436827,58 
lei 

- - - 12 luni Obținere AC - 

Coșereni Modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal 

1067,994 mii 
lei 

- 37,034 mii 
lei 

- - 1030,959 mii 
lei 

2 ani Demararea 
procedurilor de 
achiziție lucrări 

 

Manasia Modernizarea, eficientizarea 
sistemului de iluminat public și 
scăderea emisiilor de CO2 
prin montare de aparate de 
iluminat stradal cu tehnologii 
noi - led  

553,581 mii 
lei 

- 164,90 mii 
lei 

- - 388,683 mii 
lei 

18 luni SF realizat - 

Platonești Modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal din 
comuna Platonești 

442043,73 
lei 

- - - - - - Studiu de 
fezabilitate 

efectuat 

S-a depus 
cerere de 

finanțare pe 
PNDL dar nu  s-

a obținut 
finanțarea. Se 

va depune 
cerere din nou 
în primăvara 

2019  cerere, iar 
dacă nu se va 

accepta la 
finanțare se va 

asigura 
finanțarea 

proiectului de la 
buget local    

                 

 

 


