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am urmărit procedura pas 
cu pas, la virgulă. Au în-
ceput controale de la AN-
RSC, Apele Române, ope-
ratorul și-a dat seama de 
impas, am avut o ședință 
la CJI și am ajuns la un 
protocol prin care, în pri-
mă fază am preluat, prin-
tr-o înțelegere amiabi-
lă, stația de epurare de la 
Șanțu-Florești, cetățenilor 
li s-a achitat costul pen-
tru epurare din bugetul lo-
cal, am predat stația, în 
aceeași zi, operatorului 
Apă Ilfov, am așteptat fi-
nalizarea procedurilor le-
gale pentru ieșirea din 
Apavol, modificarea sta-
tutului de la instanță, pro-
cedura de aderare la ADIA 
Ilfov, din nou, instanța 
etc. Sunt complicați și de 
durată acești pași, ca-
re nu au ținut de noi. În-
tre timp, a trebuit să pre-
luăm și rețeaua de apă și 
cea de canalizare. Iar aici 
este un element impor-
tant, pe care mi-aș do-
ri să-l înțeleagă toți sna-
govenii: pentru a ajun-
ge să semnăm contractul 
de finanțare pentru acest 
proiect de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și 
apă uzată în Snagov, sunt 
condiționalități pe care noi 
trebuie să le îndeplinim. 1 
- proiectul să fie sustena-
bil, și ni s-au cerut multe 
clarificări (de ex. o stradă 
poate să fie eligibilă pen-
tru introducerea pe ea a 
rețelelor de apă și canal, 
dacă respectă distanța în-
tre branșamente. Străzi-
le au fost grupate pe nu-
măr de proprietăți. Ba-
za de date cu acestea nu 

era pusă la punct, așa că 
a fost enorm de lucru. 
 Ne-au cerut, pentru a se 
vedea necesitatea, numă-
rul autorizațiilor de con-
struire, și, cum între timp, 
de la începutul studiu-
lui și până la momentul 
proiectului, s-a constru-
it mult, au fost cazuri în 
care aceste autorizații au 
lipsit, iar cetățenii au fost 
obligați să vină și să cea-
ră certificate de urbanism 
pentru construire. Așadar, 
complicat.) Azi suntem în-
să, cu Apă Ilfov și, în pa-
ralel cu faptul că am mers 
cu aplicația pe acest pro-
iect mare de introduce-
re apă și canalizare, unde 
nu există, am făcut și pro-
iectul modernizărilor ne-
cesare, acolo unde exis-
tă rețele. Când am predat 
noului operator rețele de 
apă, de canalizare, stațiile 
de epurare etc. - am con-
statat ca eram în lumea a 
3-a. Acum, există în deru-
lare o investiție de aproa-
pe 1,5 milioane de euro pe 
care o face operatorul Apă 
Ilfov pentru stație de trata-
re a apei în Ghermănești, 
stație de tratare a apei în 
Snagov, încă 2 foraje - în 
Ghermănești și Snagov, ca 
să nu mai avem proble-
me când este secetă, pân-
za de apă freatică scade, 
consumul crește, iar apa 
se livrează cu program. 
S-a luat, așadar, decizia, 
să facem aceste foraje 
de mare adâncime, chiar 
în curțile stațiilor de apă, 
pentru a fi mai ușoară pre-
luarea pentru pomparea în 
rețea”, ne-a mai explicat 
Mihai Anghel.

Prețul apei, 
condiție esențială 
pentru finanțarea 
și sustenabilitatea 
proiectului

”În momentul în care 
am făcut toți acești pași, 
pentru atragerea unei 
asemenea sume consi-
derabile, ca investiție, 
a trebuit să ne alini-
em la prețul operatoru-
lui, aceelași pentru toate 
localitățile membre ADIA 
Ilfov. Aceste prețuri sunt 
mai mari decât la vechiul 
operator, însă investițiile 
se văd, se lucrează la ele. 
Iar prețul reflectă calita-
tea serviciilor. Prețul a fost 
o condiționalitate pentru 
atragerea fondurilor!”, a 
precizat primarul.

De altfel, și opera-
torul Apă Ilfov a expli-
cat decizia de majorare a 
prețurilor, din aprilie 2022, 
pentru serviciile publice 
de alimentare cu apă po-
tabilă și canalizare-epura-
re, precizând că ”modifica-
rea tarifelor are loc în con-
textul implementării pro-
iectului major de investiții 
în infrastructura de apă și 
apă uzată realizat în cadrul 
 POIM de care vor beneficia 
locuitorii din județul Ilfov. 
Proiectul este cofinanțat 

de UE, în cea mai ma-
re parte, de la bugetul de 
stat, bugetul județean si 
bugetele locale, precum 
și din contribuția financi-
ară a operatorului. Deci-
zia de majorare a tarife-
lor nu este o decizie arbi-
trară a operatorului Apă Il-
fov sau a autorităților lo-
cale beneficiare, ci este o 
condiționalitate pentru fi-
nantarea proiectului ma-
jor în cadrul POIM. Astfel, 
în conformitate cu analiza 
cost-beneficiu (…) opera-
torul are obligația aplică-
rii unei strategii tarifare. 
(…) astfel încât să asigu-
re, în principal, sustenabi-
litatea proiectului, tarifele 
fiind ajustate atât în ter-
meni reali, cât și pe baza 
inflației. Neaplicarea ta-
rifelor în conformitate cu 
strategia tarifară aproba-
tă este prezentată ca o 
situație gravă de neînde-
plinire a condiționalităților 
finanțării nerambursabi-
le, consecința directă fi-
ind rezilierea contractu-
lui de finanțare! Rezi-
lierea contractului de 
finanțare înseamnă pier-
derea oportunităților de 
finanțare din fonduri UE 
și implicit a celor de dez-
voltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din 

județul Ilfov. În conclu-
zie, modificarea tarifelor 
în conformitate cu stra-
tegia tarifară reprezintă 
condiție esențială pentru 
finanțarea și sustenabilita-
tea proiectului de investiții 
POIM, asigurând resurse-
le necesare dezvoltării du-
rabile a comunităților din 
județul Ilfov și a confor-
mării României la Direc-
tivele Uniunii Europene”, 
precizează operatorul re-
gional.

Muncă de Sisif 
pentru obținerea 
finanțării și 
implementarea 
proiectului

”A fost o muncă incre-
dibilă, și aș vrea să mai 
explic ceva snagovenilor. 
Proiectul pe care operato-
rul împreună cu ADIA Il-
fov și CJI îl implementea-
ză este început de ani de 
zile în celelalte localități. 
Când au început săpă-
turile în comunele înve-
cinate? Efectiv, în 2021-
2022, adică după șapte-
opt ani de zile. Pentru 
Snagov, în nici doi ani de 
zile am reușit să obținem 
finanțare. Am muncit cu 
foarte multă determina-
re. Avem pe raza comunei 
două arii protejate. A fost 
o muncă de Sisif și am 
ajuns unde ne-am dorit, 
avem finanțarea! Acum 
se trece în etapa a do-
ua, licitație pentru proiec-
tare și execuție. Exercițiul 
financiar se închide la 
31.12.2023, așa că, pâ-
nă la acea dată, noi tre-

buie să implementăm pro-
iectul. Lucrăm să prindem 
finanțare pentru extindere 
de rețele (încă 15 milioane 
de euro) pe PNRR și deja 
ne pregătim să urcăm în 
platformă proiectul, pen-
tru finanțare. Să acoperim 
aproape toate străzile din 
comună. Dacă mergeam 
peste tot, de la început, 
proiectul cu ADIA Ilfov ar 
fi depășit 50 de milioane 
de euro, și nu ne încadram 
pentru restul de care am 
vorbit. Așa că, ne gândim 
că pe PNRR condițiile vor 
fi mai laxe și vom putea 
accesa diferența de fon-
duri necesară”, a concluzi-
onat primarul, mulțumind 
cetățenilor care au înțeles 
că ”Snagov trebuie să fie 
de aceeași culoare politică 
cu CJI. Și pe viitor avem 
nevoie tot de o direcție 
comună! Se vede clar 
parteneriatul acum. Sun-
tem parteneri egali și cu 
Bucureștiul - dacă vorbim 
de transport ecologic, de 
exemplu. Oamenii trebu-
ie să înțeleagă că toți sun-
tem egali. Și cum sate-
le Snagov și Ghermănești 
au rețele de apă și ca-
nalizare, așa și cetățenii 
din Ciofliceni, Vlădiceas-
ca, Tâncăbești și câte-
va străzi din Snagov și 
Ghermănești unde NU 
există rețele edilitare au 
dreptul la astfel de servi-
cii. Iar aceste servicii în-
seamnă costuri, mai ales 
când vorbim de calitate! 
Să înțelegem, așadar, că 
vorbim de o necesitate, 
iar prețul apei și canalizării 
a fost condiționat de acce-
sarea fondurilor”.

actualitate actualitate

Despre derularea pro-
iectului de extindere (un-
de nu există) și moder-
nizare (unde sunt deja) 
a rețelelor de apă și ca-
nalizare din Snagov am 
stat de vorbă cu prima-
rul comunei, Mihai An-
ghel. ”În satele Snagov și 
Ghermănești avem parțial 
rețele de apă și canaliza-
re, iar în 2013, fosta con-
ducere a primăriei a de-
cis, prin hotărâre de con-
siliu local, asocierea cu 
Euro Apavol, pentru atra-
gerea de fonduri euro-
pene necesare extinderii 
și modernizării acestora. 
Am fost, încă de atunci, 
în calitate de consilier lo-
cal, singurul care m-am 
opus aderării, argumen-
tele fiind acelea că, la ni-
velul Consiliului Județean 
Ilfov (CJI) exista o al-
tă Asociație de Dezvolta-
re Intercomunitară (ADI) 
de Apă, care atrăsese de-
ja 80 de milioane de euro, 

așadar, parcursese prima 
etapă a unui proiect am-
plu de investiții în localități 
ilfovene. Mai mult, Sna-
gov primise invitația CJI 
de a adera la ADIA Ilfov, 
condiție necesară pentru 
ca localitatea să fie prinsă 
în această finanțare.

S-a votat totuși Apa-
vol și, mai departe, au ur-
mat alegerile locale, iar 
eu am promis snagove-
nilor două mari proiecte - 
apă-canal în întreaga co-
mună și Liceul ”Mihail Ko-
gălniceanu” (proiectare și 
execuție). Acum, vă spun 
cu bucurie că am ajuns 
la acest moment, în care 
am semnat, în calitate de 
beneficiari, contractul de 
finanțare pentru proiectul 
de apă și canal în întrea-
ga comună, cu o valoare 
de 50 de milioane de eu-
ro, fără TVA”, ne-a decla-
rat Mihai Anghel.

”În urma unei anali-
ze tehnico-economice s-a 

prevăzut necesitatea a do-
uă sisteme de alimenta-
re cu apă pentru comuna 
Snagov: sistemul de ali-
mentare cu apă Snagov, 
care va deservi satele Sna-
gov, Ghermănești, Ciofli-
ceni și Vlădiceasca și siste-
mul de alimentare cu apă 
Tâncăbești, care va deser-
vi localitatea menționată. 
Având în vedere faptul că 
în prezent există un sis-
tem de canalizare care 
deservește doar localitatea 
Snagov și o parte din loca-
litatea Ghermănești, în ur-
ma analizei tehnico-econo-
mice, se propun investiții 
pentru extinderea aces-
tuia în toate cele 5 sa-
te componente: Snagov, 
Ghermănești, Ciofliceni, 
Vlădiceasca, Tâncăbești”, 
anunța la finalul lunii iu-
nie a.c., Ștefan Rădules-
cu, vicepreședinte CJI, 
cu mențiunea că proiec-
tul se afla la acel moment, 
în evaluare, la Ministe-
rul Fondurilor Europene, 
așteptându-se semnarea 
contractului de finanțare 
(acțiune care a avut loc 
luni, 14 noiembrie a.c. și 
despre care puteți citi de-
talii în pag. 5 a ediției cu-
rente a Jurnalului de Ilfov).

Cum s-a ajuns aici?
”La momentul preluă-

rii mandatului, am gă-
sit în primărie, un ra-
port al Curții de Conturi, 
prin care obliga Consi-
liul Local și Primăria Sna-
gov începerea demersuri-
lor de denunțare unilate-
rală a contractului de de-
legare de gestiune servi-

cii încheiat cu operatorul 
SC Prod Service Act Sna-
gov SRL. Subiecul a fost 
introdus pe ordinea de zi 
a ședinței de CL, majo-
ritatea a fost ”pentru” și 
ne-am anunțat intenția 
de a ieși din Euro Apa-
vol. Avusesem discuții cu 
reprezentanții societății, 
le-am explicat că direcția 
comunei Snagov este alta 
și că, în jurul nostru toa-
te localitățile care făceau 
parte din ADIA Ilfov sunt 
prinse în proiectul mare 
de dezvoltare a infrastruc-
turii de apă și canalizare, 
că ni se pare că este cea 
mai bună variantă pentru 
Snagov, în condițiile în ca-
re nu erau aceleași rezul-
tate din asocierea cu Eu-
ro Apavol. Au acceptat 
ieșirea, evident cu anumi-
te costuri, pentru că nu se 
plătiseră cotizațiile, și tre-
buiau achitate.

În noiembrie 2020, 
explicasem situația și mi-
nistrului Fondurilor Euro-
pene, Marcel Boloș, de la 
care am primit aceeași re-
comandare, asocierea cu 
un operator regional ca-
pabil să atragă fonduri-
le necesare dezvoltării 
localității noastre, sub for-
ma unei aplicații minore la 
proiectul mare. Pentru că 
mai era disponibil un  rest 
de bani, pe  care-l puteam 
obține noi. Așa am făcut, 
fostul operator local ne-
a dat în judecată (situație 
pe care am detaliat-o pe 
pagina personală de so-
cializare) pentru a anula 
HCL prin care denunțam 
contractul de gestiune, a 
fost dreptul lor, însă noi 

ADIA Ilfov, Apă Ilfov, CJI, Primăria și Consiliul Local, un parteneriat trainic și eforturi majore pentru o infrastructură edilitară de apă și canalizare modernă

În comuna Snagov se investesc 50 de milioane de euro în rețele de apă și canalizare
După cum se știe, în comuna Snagov, gestiunea 
serviciului public de apă și canalizare a 
fost preluată în primăvara acestui an, de 
către operatorul regional Apă Ilfov, în urma 
aderării localității la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă - ADIA Ilfov și după 
denunțarea unilaterală a vechii delegări de 
gestiune a serviciului public de alimentare cu 
apă și canalizare către operatorul local SC Prod 
Service Act Snagov SA. Urmare a acestei decizii, 
la nivelul localității se derulează acum ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, 
în perioada 2014-2020”, propus a fi amplasat 
în localitățile Snagov (reședință), Ghermănești, 
Ciofliceni, Tâncăbești și Vladiceasca.
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