
Apa-Canal ia 10 milioane de euro de la BERD
Societatea Apa-Canal a contractat un credit de 10 milioane de euro de la Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare, care se adauga celor 7,1 milioane de euro pe care societatea le-a luat in
anul 2004, de la aceeasi banca.
  
  Cu aceste 10 milioane de euro, Apa-Canal va acoperi contributia proprie la finantarea proiectului
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov ", finantat din
Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, in valoare de aproximativ 100 milioane euro, fara TVA.
  
  Mircea Niculescu, directorul Apa-Canal, Jean-Patrick Marquet, directorul pentru infrastructura
municipala si de mediu al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, si primarul Sibiului,
Klaus Iohannis, au semnat miercuri, la Primaria Sibiu, documentele pentru noul contract.
  
  Practic, acesta prevede suma de 17,1 milioane euro, care inseamna cele 10 milioane de euro necesare
pentru proiectul european si inca 7,1 milioane euro, insemnand refinantarea creditului luat de Apa -
Canal in anul 2004, pentru modernizarea Statiei de epurare prin Programul ISPA.
  
  Cele 7,1 milioane euro, cat a mai ramas de restituit din creditul de 10 milioane de euro luat in 2004, au
fost renegociate la o dobanda mai mica si vor fi restituite in continuare, iar pentru cele 10 milioane de
euro luate acum, Apa - Canal are o perioada de gratie de patru ani si o perioada de rambursare de 15 ani.
  
  Scade gradul de indatorare
  
  in plus, BERD a renuntat si la garantia de 10 milioane de euro, pe care Primaria Sibiu o avea pentru
creditul luat de Apa-Canal in anul 2004, si a inlocuit-o cu un contract de asistenta, iar acest lucru duce la
scaderea gradului de indatorare a Sibiului.
  
  "Practic, se sterge acea suma de 10 milioane de euro din evidente si o sa putem sa negociem un nou
imprumut fara sa depasim plafonul", a explicat primarul Iohannis.
  
  Jean-Patrick Marquet a spus, la finalul semnarii documentelor, ca Primaria si Apa - Canal sunt clienti de
incredere ai bancii, proiectul care va fi finantat din acesti bani este unul foarte important pentru
comunitate si este posibil doar cu efortul celor care s-au implicat in realizarea lui.
  
  Primarul a adaugat ca reducerea dobanzii pentru creditul initial al Apa-Canal se va rasfrange pozitiv si
asupra pretului apei.
  
  Tarifele la apa si canalizare nu vor creste odata cu acest nou imprumut.
  
  
  
  Lucrari de 100 milioane de euro
  
  
  
  Proiectul cu finantare europeana, in valoare de 100 milioane de euro, a fost semnat anul acesta si
cuprinde lucrari de care vor beneficia aproximativ 250.000 de locuitori ai judetului Sibiu si ai
Fagarasului - inlocuiri de retele de apa si canal in municipiul Sibiu, ^n Şelimbar, Avrig, Ocna Sibiului,
Cisnadie, Rasinari, Fagaras, continuarea lucrarilor la Uzina de tratare Sibiu Sud, implementarea Treptei
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de tratare tertiara la Statia de epurare Sibiu - Mohu, contructia de statii de epurare in Avrig si Ocna
Sibiului, aductiuni pentru Rasinari, Cisnadie si localitatile de pe Valea Secaselor (Sibiu - Miercurea
Sibiului, inclusiv Apoldu de Sus).
  
  Proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastucturii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov " are o
valoare de 421.453.177 lei, fara TVA, din care 322.483.325 lei este finantare europeana, 49.320.978 lei
este finantare nerambursabila de la bugetul de stat, 7.587.845 lei contributie financiara a bugetelor locale
(din care aproximativ 2.400.000 lei din bugetul local al Sibiului), iar 42.061.029 lei, adica cele 10
milioane de euro, contributia Apa-Canal Sibiu in calitate de beneficiar.
  
  Pana acum, a fost stabilit prin licitatie publica consultantul pentru Asistenta Tehnica si Managementul
Proiectului si este in curs procedura pentru stabilirea supervizorului lucrarilor de constructie, iar
documentatia pentru Contractul de extindere si reabilitare retele apa si canalizare in Sibiu si Şelimbar
este in analiza.

Cuvinte cheie: cisnadie  primaria sibiu  rasinari  avrig  ocna sibiului  miercurea sibiului  apoldu de sus
mohu  municipiul sibiu  fagaras  sibiul  brasov  ispa  miercurea  bugetul de stat  ocna sibiu  primarul
sibiului  berd  apa-canal sibiu  constructi  klaus iohannis  statii de epurare  banda
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