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Lansare proiect 

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din comuna Prejmer, pentru urmatoarele 

obiective aferente etapei I: 1. Sistem de distribuţie apă potabilă Prejmer – etapa I; 2. Sistem de 

canalizare ape uzate menajere Prejmer – etapa I ; 3. Staţie de epurare Prejmer – etapa I (modul 1) ” 

 

 Primăria Comunei Prejmer vă informează cu privire la lansarea proiectului ,,Extinderea si 

modernizarea sistemelor de apă si apă uzată din comuna Prejmer, pentru următoarele obiective 

aferente etapei I: 1. Sistem de distribuţie apă potabilă Prejmer – etapa I; 2. Sistem de canalizare ape 

uzate menajere Prejmer – etapa I; 3. Staţie de epurare Prejmer – etapa I (modul 1)’’, cod SMIS-CSNR: 

59501/30.10.2015, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC), prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-

2013 (POS MEDIU), acesta fiind un proiect retro. 

 Proiectul va fi implementat în comuna Prejmer, judeţul Braşov, de către Beneficiarul UAT PREJMER, 

în perioada 30.10.2015 – 31.12.2015, în conformitate cu contractul de finanţare 16518/30.10.2015 încheiat 

cu Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală AM POS-MEDIU. 

            Proiectul are o valoare totală de 38.522.806 lei (fară TVA). Valoarea eligibilă este de 35.524.429 lei 

(fară TVA), din care finanţarea nerambursabilă din fondul de coeziune 31.318.337 lei (fară TVA), finanţarea 

nerambursabilă din bugetul de stat este de 3.850.848 lei (fară TVA), finanţarea din bugetul local 355.244 lei 

(fară TVA). Valoarea proiectului alta decât cea eligibilă este de 2.998.377 lei (fară TVA), din care 985.791 lei 

(fară TVA) sunt cheltuieli efectuate din bugetul local înainte de anul 2007, pentru obiectivul “Staţie de 

epurare”. Nu poate face obiectul rambursării suma de 8.728.827 lei (fară TVA), reprezentând obiectivul “Staţie 

de epurare”. De recuperat de către Autoritatea Publică Locală 13.925.368,29 lei (fară TVA), reprezentând plăţi 

efectuate de către Autoritatea Publică Locală până în prezent.  

Rest de executat 11.930.857,71 lei (fară TVA) reprezentând lucrări la reţelele de apă si apă uzata de-a lungul 

DN 11 si străzi de pe partea dreaptă a DN 11, direcţia de mers Braşov-Sfântu Gheorghe, inclusiv realizarea 

Gospodăriei de apă din localitatea Prejmer. 

 Scopul proiectului este modernizarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în Comuna 

Prejmer, prin realizarea lucrărilor aferente etapei 1 definită mai sus, constând în următoarele măsuri: 

construcţia unei surse de apă - puţuri forate; realizarea aducţiunii de apă potabilă de la sursa de apă la 

gospodăria de apă potabilă; construcția unei gospodării de apă potabilă care include rezervoare, staţie de 

clorare şi staţie de pompare; realizarea reţelelor de distribuţie, incluzând branşamentele şi contorizarea, 

hidranţi şi cişmele; realizarea rețelelor de colectare a apelor uzate şi construcția unor staţii de pompare apă 

uzată noi, incluzând racordurile la populaţie şi agenţi economici; construirea modulului 1  al unei staţii de 

epurare modulare (proiectată pentru 3 module), modulul 1 cu capacitatea de 20.000 locuitori in echivalent şi 



        
 

 

infrastructura aferentă întregii staţii de epurare, respectiv clădire administrativă şi hală GDSA, hală tratare 

nămol, reţelele exterioare de apă, canal şi electrice plus branşamentele la utilităţi, drumurile din incinta staţiei 

şi drumul de acces la aceasta. 

 Acest proiect cuprinde tronsoanele (coloanele) principale ale sistemelor de apă şi apă uzată din 

Comuna Prejmer şi este complementar cu proiectele derulate de Operatorul Regional Compania Apa Braşov 

în Comuna Prejmer, ce au fost finanţate anterior prin POS Mediu din Fondul de Coeziune “Reabilitarea și 

Extinderea Sistemelor de Apă și Canalizare în județul Brașov” (definite ca etapa 2). 

 

 Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”. 

 

Contact: 

Rovin DOBRA: (manager proiect) - telefon: 0729535007 

E-mail: primaria.prejmer@yahoo.com  

Website: www.primariaprejmer.ro  
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