
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din _________________ 2017 
 

privind: aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, 
în cuantum de 349.208 euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea 
investiţiilor, aferentă Consiliului Judeţean Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea,  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3320/20.04.2017 

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 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. 2620/21.03.20167, respectiv 
3320/11.04.2017; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 14 lit. b) din  Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare, republicată; 

În temeiul art. 91 alin. (3) lit. d) şi 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. 1. Se aprobă cofinanţarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, în cuantum de 349.208 euro 
fără TVA, reprezentând 2% din valoarea investiţiilor, aferentă Consiliului Judeţean Galaţi, 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Apă Canal S.A. Galaţi şi Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galaţi” 

  
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 
 

 

 

Serviciul Lmscupuip,                                                                 Şef Serviciu Lmscupuip, 

Neculai Mădălin/1 ex./18.04.2017                                                                                                                                Paula-Elena Simion 

 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş 
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Anexa nr. 1 

 
Eşalonarea investiţiei aferentă Consiliul Judeţean Galaţi pentru implementarea 

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în 
perioada 2014 – 2020” 
 
 

An 

Valoare cofinanţare fără TVA (Euro): 

Total Etapa I Etapa II 

ANUL I - 2018 39.686 39.686 0,00 

ANUL II - 2019 120.163 111.157 9.006 

ANUL III - 2020 143.200 139.867 3.333 

ANUL IV - 2021 46.159 40.539 5.620 

TOTAL 349.208 331.249 17.959 

 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3320/20.04.2017 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind: aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, în 
cuantum de 349.208 euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea investiţiilor, 
aferentă Consiliului Judeţean Galaţi.  

 

 
Pentru respectarea Directivei UE 91/271/CEE şi a Directivei UE 98/83/EC s-a 

elaborat Studiul de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apă și Apă Uzată in Județul Galați, în perioada 2014-2020” în care sunt incluse investiții în 
21 de unităţi administrativ teritoriale.  

 
Scopul proiectului este realizarea lucrărilor necesare  pentru atingerea obiectivelor 

convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementare Directivei 
91/271/CEE cu privire la  colectarea și tratarea apelor uzate urbane în județul Galați și 
conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitarea apei destinate  consumului uman, 
așa cum a fost transpusă în legislația româneasca prin Legea nr. 458/2002 cu privire la 
calitatea apei potabile. 

 
Aceste obiective, valabile atât penru zonele urbane cât și cele rurale, vor fi susținute 

prin investiții specifice la nivelul județului Galaţi, cofinanțate prin Programul Operațional  de 
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiţii de management eficient al resurselor, obiectivul specific 3.2 Creşterea nivelului de 
colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării 
cu apă potabilă a populaţiei. 

 
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului elaborat pentru POIM 2014-

2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 
eficient al resurselor, obiectivul specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a 
apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 
populaţiei, aprobat prin Ordinul 383/25.03.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, 
pentru aprobarea Cererii de finanţare a proiectului mai sus menţionat, este necesar 
adoptarea unei hotărâri de consiliu judeţean pentru aprobarea cofinanţării proiectului de 
investiţii. 

 
Sursele de finanţare a investiţiilor sunt surse nerambursabile de la Uniunea 

Europeană, buget de stat, buget local şi cofinanţare din partea societăţii Apă Canal S.A. 
Galaţi. 

 
Structura de finanţare a proiectului, în valoare totală de 20.074.017 euro rezultată din 

Analiza cost-beneficiu este următoarea: 
 

 cofinanţarea publică 86,98%: 17.460.380 euro, din care 2% cofinanţare 
Consiliul Judeţean Galaţi, în valoare de 349.208 euro; 

 cofinanţare Apă Canal S.A. Galaţi 13,02%: 2.613.637 euro; 
 

 



 

 

Eşalonarea investiţiei pe ani este următoarea: 

An 
Valoare investiţie fără TVA (Euro): 

Total Etapa I Etapa II 

ANUL I - 2018 419.055 419.055 0,00 

ANUL II - 2019 7.560.305 7.099.809 460.496 

ANUL III - 2020 9.146.390 8.933.507 212.883 

ANUL IV - 2021 2.948.267 2.589.291 358.976 

TOTAL 20.074.017 19.041.662 1.032.355 

 

Astfel, rezultă următoarea eşalonare a cofinanţării aferentă Consiliul Judeţean Galaţi, 
în cuantum de 349.208 euro fără TVA, ţinând cont şi de plata avansurilor de 10% în primul 
an de investiţie, astfel: 

 

An 

Valoare cofinanţare fără TVA (Euro): 

Total Etapa I Etapa II 

ANUL I - 2018 39.686 39.686 0,00 

ANUL II - 2019 120.163 111.157 9.006 

ANUL III - 2020 143.200 139.867 3.333 

ANUL IV - 2021 46.159 40.539 5.620 

TOTAL 349.208 331.249 17.959 

 
 
Conform legislaţiei în vigoare, sumele care trebuie asigurate pentru cofinanţare de 

către Consiliului Judeţean Galaţi vor fi alocate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, 
cu suma de 349.208 euro fără TVA, reprezentand 2% din valoarea investiţiilor, aferentă 
Consiliului Judeţean Galaţi.  

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor interesate din aparatul propriu, 
precum şi avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

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

 

 

P R E Ş E D  I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

Serviciul Lmscupuip,                                                                 Şef Serviciu Lmscupuip, 

Neculai Mădălin/1 ex./18.04.2017                                                                                                                                Paula-Elena Simion                                                                                                                                                                           



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3320/20.04.2017 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind: aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, 
în cuantum de 349.208 euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea 
investiţiilor, aferentă Consiliului Judeţean Galaţi.  

 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul, domnul Costel Fotea, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi, propune adoptarea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea 
cofinanţării, în cuantum de 349.208 euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea 
investiţiilor aferente „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 
in judetul Galati, in perioada 2014 – 2020” , din bugetul propriu al Consiliului Judeţului 
Galaţi pentru anul 2017.  

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt – În perioada noiembrie 2016 - martie 2017 s-a derulat activitatea 
de evaluare a Cererii de finanţare cu documentele suport, pentru „Proiectul 
regional de rezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în 
perioada 2014 - 2020”, evaluare realizată de experţii Comisiei Europene - 
JASPERS şi ai Autorităţii de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 
Valoarea actualizată a investiţiilor aferente Consiliului Judeţean Galaţi din 
„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă uzată în Judeţul 
Galaţi, în perioada 2014-2020” este de 20.074.017 euro,  din care partea de 
cofinanţare a Consiliului Judeţean Galaţi este de 349.208 euro. 

 

b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susținut de dispozițiile 
art. 11 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare – asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară se constituie, în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a 
unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori al furnizării în 
comun a unor servicii publice. Acelaşi act normativ detaliază, în cuprinsul art. 12 
şi 13, modalităţile de finanţare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, 
precum şi chestiunile privind conducerea şi funcţionarea acestora. În plus, 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, înfiinţate potrivit legii, se supun şi 
dispoziţiilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare.    

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, reglementează în cuprinsul art. 9 alin. (1) lit. d): 
„Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, dintre 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice 
şi utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natură 
administrativă, supuse normelor juridice de drept public. Autorităţile administraţiei publice 
locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice: […] d) să 



 

adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciilor;” 

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, 
prevede la art. 14 lit. b) faptul că: „Autorităţile administraţiei publice locale au, în raport cu 
utilizatorii pe care îi reprezintă, următoarele sarcini şi responsabilităţi: b) să promoveze 
dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciului”. 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte, prin urmare, condiţiile de legalitate prevăzute de 
actele normative speciale arătate, precum şi de art. 91 alin. (3) lit. d) din din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Astfel, consiliul judeţean, în exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-
socială a judeţului, „adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-
socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, 
aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi 
orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea 
acestora”. 

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.  

 
 

          
    Serviciul licitaţii, monitorizare a serviciilor           Şef serviciu, 
    comunitare de utilitate publică şi                Paula–Elena Simion  
    Unitate implementare proiecte                           
 

 
DIRECŢIA ECONOMIE    DIRECTOR EXECUTIV, 

ŞI FINANŢE            George Stoica 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU    DIRECTOR EXECUTIV, 
            Constantin Cristea 

 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE   DIRECTOR EXECUTIV, 

REGIONALǍ                       Camelia Epure 
 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                   ARHITECT ŞEF, 
                                              Mărioara Dumitrescu 

 
SERVICIUL CONTENCIOS ŞI                     Şef serviciu,  
   PROBLEME JURIDICE       Andrei Mişurnov 

 

 

 

 

Serviciul Lmscupuip,                                                             Şef Serviciu Lmscupuip,  

Neculai Mădălin /1 ex./18.04.2017                                                                                                                             Paula-Elena Simion 


