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FIȘA DE PREZENTARE–UAT MUNICIPIUL SĂCELE 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară:9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

Prioritatea de investiții: 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). 

 

Proiectul aferent cererii de finanțare : CODSMIS 154229 

Titlul: EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM 
Solicitant: UAT MUNICIPIUL SĂCELE 

 

Localizare proiect 

Ampasamentul investiției este situat în Municipiul Săcele și urmează următorul traseu: 

➢ Stradă Barajului (DN1A), de la intersecția cu Bulevardul George Moroianu și DN1A varianta de 

ocolire a Municipiului Săcele și până în dreptul uzinei de apă; 

➢ Bulevardul George Moroianu, între intersecția străzii Martin Luther și intersecția cu DN1A varianta 

de ocolire a Municipiului Săcele; 

➢ Stradă Martin Luther, între intersecția cu bulevardul George Moroianu și stradă Lungă,între 

numerele de casă 1-57 și 2-76. 

Terenul utilizat pentru realizarea investiției este situat în intravilan, drum public și spațiul verde aferent și 

aparține domeniului public al UAT Săcele, respectiv domeniului public al Statului Român cu UAT Săcele care 

are drept de administrare.  

Proiectul este amplasat în Zona Urbană Marginalizată și Zona Funcțională din teritoriul SDL, așa cum sunt 

definite prin Strategia de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 

 

Durata de implementare: 31luni, respectiv între data 24.06.2021 și data 31.12.2023, aceasta 

cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 

finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

 

Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului de investiții constă în facilitarea accesului 

populației din teritoriul SDL și, în special, a membrilor comunității urbane marginalizate din ZUM Gârcini 

la condiții de locuire decentă în vederea creșterii nivelului calității vieții, condiție esențială pentru 

depășirea condiției de vulnerabilitate și ieșire din starea de sărăcie și excluziune socială. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
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✓ Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare din ZUM Gârcini prin extinderea rețelei de alimentare cu 

apă cu 869m și a celei de canalizare cu 1.515m. 

✓ Creșterea calității vieții pentru familiile din 1.203 locuințe din ZUM ce vor putea beneficia de realizarea 

investiției. 

✓ Creșterea calității vieții locuitorilor din ZUM prin asigurarea conectării la rețeaua de apă și canalizare a 

obiectivelor de investiție complementare “Ansamblu de locuințe sociale” și „Centru Socio-Medical” 

respectiv prin extinderea rețelei publice de hidranți în zona urbană marginalizată. 

 

Indicatori prestabiliti de realizare: 

- 1S46 - Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare 

locală – 14.213,00 persoane; 

- CO38 - Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane – 1.682,75 metri 

pătrați. 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului: 

• locuitorii din ZUM: 5.975 de persoane; 

• UAT Municipiul Săcele; 

• S.C. Compania Apa S.A. Brașov. 

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului: 

• comunitatea săceleană lărgită 

 

Descrierea investiției: 

Prin proiect este vizată extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Zona Urbană Marginalizată 

Gârcini, cuprinzând :  

1. Rețeaua de alimentare cu apă 

Se va asigura execuția unei rețele publice de distribuție a apei potabile având o lungime de 869 m și 

următoarele diametre: 200mm, 160mm și 110 mm montate la o adâncime medie de 1,10 m față de cota 

terenului natural (CTN). Rețeaua proiectată se va racorda la rețeaua de apă existența de pe stradă Pajistii. 

Defalcarea pe străzi a rețelei va fi următoarea :  

- Stradă Barajului: Conducta distribuție De110mm: 51 m; Conducta distribuție De 160mm: 500 m; 

Conducta distribuție De 200mm: 318 m; Număr branșamente : 32 buc; Lungime totală branșamente : 

256 m; Număr hidranți : 10; Lungime branșament hidranți : 80 m; Nr. Cămine de vane: 14. 

2. Rețea canalizare menajeră 
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Rețeaua va fi compusă din conducta PVC Dn315 și Dn250 pe o distanță de 1515,00 ml și din conducta PVC 

Dn160 pentru racorduri pe o distanță de 1032,00 ml. Conductele vor fi montate la o adâncime cuprinsă între 

1,5 - 4,0 m cu respectarea distanțelor impuse de STAS 8591/1997. Rețeaua proiectată se va racorda la 

colectoarele existente prin căminele CMex1 pe stradă Martin Luther și la colectorul de pe stradă Răului prin 

căminul proiectat Cm2.1.  

De asemenea, se va realiza o conducta de refulare PEHD De200mm pe o distanță de 938,00 m între stația de 

pompare (SPAU) și căminul proiectat Cm 1.18. 

Defalcarea pe străzi a rețelei va fi următoarea:  

A. Tronsonul 1 - Stradă Martin Luther și George Moroianu: Conducta colectoare Dn315mm: 210,00 m; 

Conducta colectoare Dn250mm: 604,00 m - Conducta racorduri Dn160mm: 752,00 m - Număr 

Racorduri : 94 buc; Cămine de vizitare: 19 Buc  

B. Tronsonul 2 și 2.1 - Stradă Barajului: Conducta colectoare Dn250mm: 180,00 m; Conducta racorduri 

Dn160mm: 80 m; Număr Racorduri : 10 buc; Cămine de vizitare: 9 Buc  

C. Tronsonul 3 și 3.1 - Stradă Barajului: Conducta colectoare Dn315mm: 280,00 m; Conducta colectoare 

Dn250mm: 150,00 m; Conducta racorduri Dn160mm: 160,00 m; Număr Racorduri : 20 buc; Cămine de 

vizitare: 15 Buc  

D. Tronsonul 4 - Stradă Barajului: Conducta colectoare Dn250mm 90,00 m; Conducta racorduri 

Dn160mm: 40,00 m; Număr Racorduri : 5 buc; Cămine de vizitare: 5 Buc  

E. Tronsonul 5 - Stradă Barajului: Conducta refulare De200mm: 938,00 m; Cămine de vane/golire/ 

curățire /aerisire: 9 buc; Stație de pompare SPAU 103 mc/h: 1 buc. 
 

Bugetul proiectului (lei): 

  

Valoarea

totală 

Valoarea totală 

eligibilă 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă

din FEDR 

Valoarea eligibilă 

Nerambursabilă  

din bugetul 

național 

Valoarea 

cofinanțării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 

Neeligibilă 

inclusiv TVA 

8.794.065,10 2.624.958,62 2.493.710,72 78.748,72 52.499,18 6.169.106,48 

Din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDLPA - AM POR: 2.572.459,44lei (98,00% din 

valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 541.399,44 euro (1 euro = 4,7515 RON - cursul de schimb 

prevăzut in ghidul solicitantului). 
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