
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din _________________ 2017 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 208 din 29 noiembrie 
2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico–economici 
aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Galați, în perioada 2014–2020“  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea,  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2620/30.04.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget–

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico–socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru  promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeanã, 
regională şi europeană și al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi 
rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea nr. 208 din 29 noiembrie 2016 a Consiliului Judeţean 
Galaţi privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico–economici 
aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Galați, în perioada 2014–2020“; 

Având în vedere adresele nr. 581/21.03.2017 și 742/11.04.2017 ale S.C. Apă Canal 
S.A., înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2620/21.03.2017, respectiv 
3320/11.04.2017; 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 13 și art. 97 
alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.I. Se modifică articolul 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 208 din 29 
noiembrie 2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico–
economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
în Județul Galați, în perioada 2014–2020“, după cum urmează: 
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- se modifică și se înlocuiește Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 208 din 
29 noiembrie 2016 cu Anexele atașate la prezenta hotărâre. 

Art. II. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Apă Canal S.A. Galaţi și Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“. 

  

 

 

 

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Costel Fotea 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SLMSCUP,                                                                                                                                                                                             Şef SLMSCUP,                                                                                       
Marilena Samoilă/1 ex./13.04.2017                                                                                                                                   Paula-Elena Simion  

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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Anexa 

 
Principalii indicatori tehnico - economici  

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 

  
Prețuri curente fără T.V.A. 

INDICATOR 
Unitate 
măsură 

Valoare Etapa I Etapa II 

1. Valoarea totală a investiției 
mii lei 90.537,833 85.881,706 4.656,128 

mii EURO 20.074,017 19.041,662 1.032,355 

     din care          

     construcții - montaj:  
mii lei 55.916,166 55.916,166 0,000 

mii EURO 12.397,713 12.397,713 0,000 

          

2. Eșalonarea investiției:         

             

ANUL I 

Inv (mii 
lei) 

1.890 1890 0 

C+M(mii 
lei) 

1.231 1231   

          

ANUL II 

Inv (mii 
lei) 

34.098 32022 2077 

C+M(mii 
lei) 

20.849 20849 0 

          

ANUL III 

Inv (mii 
lei) 

41.252 40292 960 

C+M(mii 

lei) 
26.233 26233 0 

          

ANUL IV 

Inv (mii 
lei) 

13.297 11678 1619 

C+M(mii 

lei) 
7.603 7603 0 

3. Durata de realizare a investiției: luni 36 36 28 

2. Capacități         

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 

Captare (foraje)         

Foraje – U.A.T. Berești buc 3 3 0 

Tratare         

Stație tratare Liești QIC=920 l/s buc 1 1 0 

Aducțiuni m 16.144 16.144 0 

Conducte de aducțiune PEID 
De110÷De125mm – U.A.T. Berești- Meria 

m 599 599 0 

Conducte de aducțiune PEID 
De110÷De125mm – U.A.T. Berești 

m 5.066 5.066 0 

Conducte de aducțiune PEID De225mm – 
U.A.T. Umbrărești 

m 1.285 1.285 0 
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Conducte de aducțiune PEID 
De225÷De315mm – U.A.T. Ivești 

m 6.637 6.637 0 

Conducte de aducțiune PEID De315mm – 
U.A.T. Liești 
 

m 2.557 2.557 0 

 

Stație de pompare  
        

Stație de pompare ST Liești buc 1 1 0 

SISTEM DE CANALIZARE 

Stație de epurare         

Depozit de nămol Șendreni buc 1 1 0 

SEAU Movileni - 7230 LE buc 1 1 0 

SEAU Berești - 3075 LE buc 1 1 0 

Stații de pompare apă uzată         

SPAU T11: Q=35,57 l/s, H=47mCA -  
U.A.T. Tecuci 

buc 1 1 0 

Conducta de refulare PEID De 225 mm m 4.078 4.078 0 

UTILAJE INDEPENDENTE 

Utilaje independente buc 5 0 5 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2620/13.04.2017 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 208 
din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor 
tehnico–economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“  

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 208 din 29 noiembrie 2016 s-au aprobat 
Studiul de Fezabilitate si Indicatorii tehnico–economici aferenți „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“. 

Pentru respectarea Directivei U.E. 91/271/CEE și a Directivei U.E. 98/83/EC s-a 
elaborat Studiul de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“ în care sunt incluse investiții în 21 de 
unităti administrativ – teritoriale.  

Obiectivul proiectului este realizarea lucrărilor necesare pentru atingerea obiectivelor 
convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei 
U.E. 91/271/CEE cu privire la  colectarea și tratarea apelor uzate urbane în județul Galați și 
conformarea cu Directiva U.E. 98/83/CE cu privire la calitarea apei destinate consumului 
uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 cu privire la 
calitatea apei potabile. 

Aceste obiective, valabile atât pentru zonele urbane, cât și pentru cele rurale,  vor fi 
susținute prin investiții specifice la nivelul județului Galati, cofinanțate prin Programul 
Operațional  Infrastructură Mare 2014–2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de 
mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.2 – Creșterea 
nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a 
alimentării cu apă potabilă a populației. 

Totodată, precizăm că în perioada noiembrie 2016 – martie 2017 s-a derulat activitatea 
de evaluare a Cererii de finanțare cu documentele suport pentru „Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“, 
evaluare realizată de experții Comisiei Europene – JASPERS și ai Autorității de Management 
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

Având în vedere revizia unor secțiuni ca urmare a recomandărilor primite de la 
evaluatori și includerea cantităților de lucrări rezultate la etapa de proiect tehnic, s-au revizuit 
Studiul de fezabilitate și Indicatorii tehnico–economici aprobați inițial prin Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 208 din 29 noiembrie 2016.  

În vederea clarificării, detalierii și realizării unei mai bune argumentări și încadrări a 
investițiilor propuse, luând în considerare și observațiile formulate de experții Comisiei 
Europene – JASPERS, au fost realizate o serie de îmbunătățiri și reorganizări ale secțiunilor 
din Studiul de Fezabilitate, după cum urmează: 

 Modificarea termenului la care proiectul se consideră implementat, respectiv din 2020  
în 2023, conform indicațiilor primite de la experții JASPERS, a presupus intervenția în 
secțiunile referitoare la populație, volume de apă și apă uzată, grade de conectare, 



2 
 

nivelul pierderilor de apă, nivelul infiltrațiilor. În acest sens, capitolul 4.1 a fost revizuit 
prin prezentarea calculului volumelor de apă rezultate pentru anul 2023 și indicarea și 
justificarea mai detaliată a pierderilor de apă și a infiltrațiilor; 

 Modificarea previziunilor realizate inițial, cu implicații asupra prognozelor de debite și  
încărcări de proiectare, având în vederea inserarea datelor istorice din 2016 față de 
anul 2014, luate în calcul la Studiul de fezabilitate aprobat inițial; 

 Ca urmare a sesizării reprezentanților Autorității de Management POIM, s-a regândit  
prezentarea sistemelor zonale de alimentare cu apă și zonele de alimentare cu apă; 

 Ca urmare a recomandării primite de la experții JASPERS, a fost reorganizat  capitolul  
1, în sensul unei mai bune prezentări a rezumatului Studiului de Fezabilitate; 

 A fost completat capitolul 3 cu justificări privind modificarea limitelor aglomerărilor,  
comparativ cu situația expusă la nivelul Master Planului; 

 Capitolul 6 a fost revizuit în concordanță cu observațiile experților JASPERS în sensul 
corelării informațiilor cuprinse în cadrul diverselor secțiuni. De asemenea, au fost 
actualizate capacitățile disponibile pentru valorificarea nămolului în agricultură pentru 
anul 2017, eliminarea la depozitele conforme ecologice și incinerare pentru scenariile 
propuse; 

 Capitolul 11 a fost actualizat cu ultimele informații instituționale disponibile; 

 Modul de prezentare al informațiilor din capitolul 12 s-a realizat conform observațiilor 
primite de la expertii JASPERS;  

 Actualizarea cursului euro.  

 Totodată, ca urmare a realizării proiectelor tehnice și a definitivării cantităților finale ale 
lucrărilor propuse au fost revizuiți indicatorii tehnico–economici, devizele de lucrări și au fost 
actualizate capitolele 9 și 10 ale Studiului de Fezabilitate. 

Prin urmare, în urma revizuirii indicatorilor tehnico–economici aferenți Consiliului 
Județean Galați, au rezultat modificări, după cum urmează: 
 

Principalii indicatori tehnico–economici ai proiectului pentru cele 21 U.A.T.–uri aprobați 
prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 208/29.11.2016 sunt: 

- execuție foraje – 5 unități, execuție stații de tratare apă – 3 unități, stații de clorinare noi 
și reabilitate – 19 unități, stații de pompare apă noi și reabilitate – 26 unități, execuție 
rezervoare noi și reabilitare – 27 unități, reabilitare și extindere aducțiuni și rețele apă – 
247 km, stații de pompare apă uzată –153 unități, extindere și reabilitare rețele 
canalizare – 531 km, depozit temporar de nămol – 2 unități și execuție stații de epurare 
– 2 unități. 

 
Principalii indicatori tehnico–economici incluși în Studiul de fezabilitate revizuit pentru 

cele 21 U.A.T.-uri sunt: 

- execuție foraje – 5 unități, execuție stații de tratare apă – 3 unități, stații de clorinare noi 
și reabilitate – 16 unități, stații de pompare apă noi și reabilitate – 18 unități, execuție 
rezervoare noi și reabilitare –20 unități,  reabilitare și extindere aducțiuni și rețele apă – 
249 km, stații de pompare apă uzată – 153 unități, extindere și reabilitare rețele 
canalizare – 535 km, depozit temporar de nămol – 2 unități și execuție stații de epurare 
–2 unități. 

 
Sursele de finanțare a investițiilor sunt surse nerambursabile de la Uniunea Europeană, 

buget de stat, buget local și cofinanțare societatea Apă Canal S.A. Galați. 
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Structura de finanțare a proiectului, rezultată din Analiza cost–beneficiu este 
următoarea: 

- Cheltuieli eligibile: 86,98%, repartizată astfel: 85% finanțare de la Uniunea 
Europeană, 13 % finanțare buget de stat și 2% finanțare Consiliul Județean Galați; 

- Cofinanțarea Operatorului Regional: 13,02%. 
 

Valoarea totală pentru cele 21 U.A.T.–uri aprobată prin H.C.J. Galați nr. 208/29.11.2016 
pentru Județul Galați era de 151.524.782 euro. 

Valoarea totală actualizată este de 151.417.843 euro. 
  

Valoarea investițiilor aferente Consiliului Județean aprobată prin H.C.J. Galați nr. 
208/29.11.2016 era de 20.143.788 euro.  

Valoarea actualizată a investițiilor aferente Consiliului Județean Galați este de 
20.074.017 euro. 
 
 Prin urmare, la valoarea totală a investiției aferente Consiliului Județean Galați de 
20.074.017 euro rezultă următoarea structură de finanțare: 

- cofinanțarea publică 86,98%: 17.460.380 euro, din care 2% cofinanțare U.A.T. 
Județul Galați, în valoare de 349.208 euro; 

- cofinanțare S.C. Apă Canal S.A. Galați 13,02%: 2.613.637 euro. 
 

Principalii indicatori tehnico–economici ai Consiliului Județean Galați revizuiți sunt:  
- foraje – 3 unități; 
- stații de tratare – 1 unitate; 
- stații de pompare apă – 1 unitate;  
- extindere aducțiuni – 16 km;  
- stații de epurare – 2 unități;  
- depozit de nămol –1 unitate; 
- stații de pompare apă uzată –1 unitate;  
- conducte de refulare – 4 km; 
- utilaje independente: 5 buc. 

 
Prin urmare, în urma revizuirii indicatorilor tehnico–economici aferenți Consiliului 

Județean Galați, au rezultat, față de indicatorii incluși în SF–ul aprobat prin H.C.J. Galați nr. 
208/29.11.2016, următoarele modificări: 

Valoarea totală a investiției:  
- 20.074,017 mii euro (din care 19.041,662 mii euro – Etapa I și 1.032,355 mii euro –  

Etapa II) în loc de 20.143,788 mii euro (din care 19.111,433 mii euro – Etapa I și 1.032,355 mii 
euro – Etapa II) prevăzuți inițial; 

- respectiv 90.537,833 mii lei (din care 85.881,706 mii lei – Etapa I și 4.656,128 mii lei – 
Etapa II), în loc de 89.577,411 mii lei (din care 84.986,632 mii lei – Etapa I și 4.590,779 mii lei 
– Etapa II) prevăzuți inițial. 
 

Cantități fizice: 

- Stație de clorare: 0 buc. în loc de 1 buc. prevăzută inițial, întrucât stația de clorare este 
inclusă la poziția stație de tratare Liești; 

 

- Extindere conductă aducțiune PEID De 110÷315 mm: 16.144 m în loc de 15.948 m 
prevăzuți inițial; 
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- Conducte de refulare PEID De 225 mm: 4.078 m în loc de 3.921 m prevăzuți inițial. 
 

Durata de realizare a investiției este de 33 luni. 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea 
competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile 
deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor 
tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele 
de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu. 

 
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea serviciului de alimentare 

cu apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau 
emit dispoziţii, după caz, privitoare la aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, 
modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede la art. 91: 
- alin (1): Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

 lit. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

 lit. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
- alin. (3) lit. f): în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean 

aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în 
limitele şi în condiţiile legii; 

- alin. (5) lit. a) pct. 13: în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul 
judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile comunitare de utilitate publică 
de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan. 

Solicităm, în acest sens, raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget–finanţe, strategii, studii şi 
prognoză economico–socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeţeanã, regionalã şi europeanã și al Comisiei de 
specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia 
mediului şi de servicii publice ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobarea şedinţei în plen a Consiliului 
Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE, 

Costel FOTEA 
 

     

SLMSCUP,                                                                                                                                                                                                  Şef SLMSCUP,                                                                                       
Marilena Samoilă/1 ex./13.04.2017                                                                                                                                             Paula-Elena Simion 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 2620/13.04.2017 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 208 
din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor 
tehnico–economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“  

Prin expunerea de motive, iniţiatorul, domnul Costel Fotea, preşedintele Consiliului 
Județean Galați, propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 208 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico–economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“.  

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 208/29.11.2016 s-au aprobat Studiul de 
Fezabilitate si Indicatorii tehnico–economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“. 

În perioada noiembrie 2016 – martie 2017 s-a derulat activitatea de evaluare a Cererii de 
finanțare cu documentele suport pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–2020“, evaluare realizată de experții Comisiei 
Europene – JASPERS și ai Autorității de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

Având în vedere revizia unor secțiuni ca urmare a recomandărilor primite de la evaluatori 
și includerea cantităților de lucrări rezultate la etapa de proiect tehnic, s-au revizuit Studiul de 
fezabilitate si Indicatorii tehnico–economici aprobați inițial prin Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 208/29.11.2016.  

În vederea clarificării, detalierii și realizării unei mai bune argumentări și încadrări a 
investițiilor propuse, luând în considerare și observațiile formulate de experții Comisiei 
Europene – JASPERS, au fost realizate o serie de îmbunătățiri și reorganizări ale secțiunilor din 
Studiul de Fezabilitate aprobat prin H.C.J.  nr. 208/29.11.2016.  

Valoarea actualizată a investițiilor aferente Consiliului Județean Galați din „Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014–
2020“ este de 20.074.017 euro. 

b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susținut de dispozițiile art.   
91, alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – „în 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean aprobă documentaţiile 
tehnico–economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile 
legii“; 

- „în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit 
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes judeţean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi 
alimentarea cu gaz metan“. 
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Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare prevede la art. 8 alin. (3) lit. b): „în exercitarea competenţelor şi 
atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale 
administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi 
publice şi adoptă hotărâri în legătură cu coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-
edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de 
dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu“. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu 
apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „în 
exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau 
emit dispoziţii, după caz, privitoare la aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, 
modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare“. 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de art. art. 91 alin. (3) 
lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.    
 Prezentul raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 lit. b) 
din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați. 

În concluzie,  proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate și poate fi supus 
dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
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