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1. INTRODUCERE 

 
Sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice, definite ca fiind totalitatea 

acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social desfăşurate la 

nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub responsabilitatea autorităţilor administraţiei 

publice locale, a suferit transformări majore în ultimii 15 ani, atât din punct de vedere 

organizatoric cât şi tehnic.  

Aceste transformări au fost, însă, rodul unor acţiuni conjuncturale, al unor acţiuni şi 

iniţiative punctuale şi nu al unor acţiuni planificate, bazate pe o strategie sectorială 

coerentă şi de aceea impactul avut a fost limitat şi nesatisfăcător, în raport cu necesităţile 

şi aşteptările populaţiei.  

Scopul fundamental al acestei strategii este stabilirea obiectivelor, identificarea 

soluţiilor şi a direcţiilor de acţiune capabile să asigure accelerarea dezvoltării şi 

eficientizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi, totodată, dezvoltarea, reabilitarea 

şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, astfel încât fiecărui cetăţean să-i 

fie asigurat accesul liber şi nediscriminatoriu la serviciile comunitare de utilităţi publice 

(Graficul 1.1.).  
 
 
Graficul 1.1. - Modernizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
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În contextul actual, domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice a devenit una 

din preocupările majore ale autorităţilor administraţiei publice, atât la nivel central cât şi la 

nivel local, întrucât această activitate are o importantă dimensiune socială şi un rol esenţial 

pentru menţinerea şi consolidarea coeziunii sociale, pentru asigurarea dezvoltării durabile 

a localităţilor, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă la nivelul comunităţilor 

locale. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi 

publice, sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se 

asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale 

cu privire la: 

 alimentarea cu apă; 

 canalizarea şi epurarea apelor uzate; 

 colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 

 producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem 

centralizat; 

 salubrizarea localităţilor; 

 iluminatul public; 

 administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum 

şi altele asemenea; 

 transportul public local. 

 

La capitolul particularităţi, serviciilor de utilităţi publice le sunt caracteristice 

următoarele: 

 au caracter economico-social; 

 răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică; 

 au caracter tehnico-edilitar; 

 au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu; 

 regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol; 

 presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate; 

 aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau 

judeţene; 

 sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale; 

 sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă; 
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 pot fi furnizate/prestate de către operatorii care sunt organizaţi şi funcţionează fie în 

baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat; 

 sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte"; 

 recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţie se face prin preţuri şi tarife 

reglementate sau taxe speciale. 

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei 

publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor 

adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de 

gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de 

gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

Sistemele de utilităţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare 

a unităţilor administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes şi folosinţă publică şi aparţin, prin 

natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale, 

fiind supuse regimului juridic al proprietăţii publice sau private a acestora, după caz. 

În scopul identificării, înregistrării, descrierii şi reprezentării pe hărţi şi planuri 

cadastrale, precum şi în documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, sistemele 

de utilităţi publice se evidenţiază şi se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare 

organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 

 
Autorităţile competente  
 
a. autorităţile administraţiei publice locale: 
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, 

în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 

funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, 

dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau 

privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice. 

Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a adopta hotărâri în legatură 

cu: 

 elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a 

programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice 

existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu 

consultarea operatorilor; 
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 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; 

 asocierea intercomunitară în scopul înfiinţării, organizării, gestionării şi exploatării în 

interes comun a unor servicii de utilităţi publice, inclusiv pentru finanţarea şi 

realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice; 

 alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în 

administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau 

privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi 

publice; 

 urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea 

metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele 

mai bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 participarea unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor 

societăţi comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice de interes local, intercomunitar sau judeţean, după caz; 

 contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de 

investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente; 

 garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor 

de utilităţi publice în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente serviciilor; 

 elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a 

contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale 

referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor 

de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor 

reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 

competente; 

 stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, 

cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de 

reglementare competente; 

 aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de 

utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de 

reglementare competente; 

 restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol; 
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 protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. 

 

Legea stabileşte ca raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale 

şi utilizatori sunt raporturi juridice de natură administrativă, supuse normelor juridice de 

drept public. 

b. asociaţiile de dezvoltare intercomunitară: 
Actul normativ stabileşte că două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în 

limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, pot să coopereze şi să se 

asocieze, în condiţiile legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice şi înfiinţarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de 

utilităţi publice aferente. 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat şi statut de 

utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinate exercitării şi realizării în comun a 

competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilităţi publice, stabilite în sarcina acestora potrivit dispoziţiilor legi. 

 

Precizare: 
Serviciilor şi sistemelor de utilităţi publice ce fac obiectul unei asocieri 

intercomunitare le sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun privind coproprietatea. 

 

c. autorităţile administraţiei publice centrale: 
Conform dispoziţiilor legii, Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în 

domeniul serviciilor de utilităţi publice, în concordanţă cu Programul de guvernare şi cu 

obiectivele Planului naţional de dezvoltare economico-socială a ţării. Realizarea politicii 

amintite anterior se face prin: 

 aprobarea şi actualizarea Strategiei naţionale privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice; 

 îndrumarea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea înfiinţării, 

organizării, exploatării şi gestionării eficiente a serviciilor de utilităţi publice, 

respectiv pentru reabilitatea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare a localităţilor; 



Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind  
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2007-2020 

  

12 

 acordarea garanţiilor guvernamentale pentru obţinerea creditelor interne şi externe 

necesare dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare de interes local sau judeţean; 

 acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare de interes local, intercomunitar sau judeţean, cu respectarea 

principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 

Legea instituie pentru Guvern obligaţia de a examina periodic starea serviciilor de 

utilităţi publice.  

Totodată, Guvernul are obligaţia de a stabili măsuri pentru dezvoltarea durabilă şi 

creşterea calităţii acestora, corespunzător cerinţelor utilizatorilor şi nevoilor localităţilor, pe 

baza unor strategii sectoriale specifice. 

Totodată, Guvernul sprijină autorităţile administraţiei publice locale prin măsuri 

administrative, legislative şi economico-financiare, în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii 

cantitative şi calitative a serviciilor de utilităţi publice şi al asigurării funcţionării şi 

exploatării în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente acestora. 

 

Precizare: 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, ca autoritate a administraţiei publice centrale, 

exercită funcţia de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare şi planificare la nivel 

central pentru domeniul serviciilor de utilităţi publice. 

 

d. autorităţile de reglementare: 
Legea acordă calitatea de autoritate de reglementare, Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) şi Autorităţii Rutiere Române 

(A.R.R.). 

Legea stabileşte că A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă pentru 

următoarele servicii de utilităţi publice: 

 alimentarea cu apă; 

 canalizarea şi epurarea apelor uzate; 

 colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 

 producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem 

centralizat, cu excepţia activităţii de producere a energiei termice în cogenerare; 

 salubrizarea localităţilor; 
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 iluminatul public; 

 administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale; 

 transport public local, conform competenţelor acordate prin legea specială. 

Conform legii, A.N.R.S.C are competenţa de a elibera licenţe, de a elabora 

metodologii şi regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de utilităţi publice din sfera să 

de reglementare şi pentru piaţa acestor servicii, precum şi de a monitoriza modul de 

respectare şi implementare a legislaţiei aplicabile acestor servicii. 

În schimb, producerea energiei termice în cogenerare este supusă licenţierii, 

reglementării şi controlului A.N.R.E. 

Observaţie: 

Competenţele şi atribuţiile A.N.R.E. sunt reglementate de Legea energiei electrice 

nr.13/2007 şi de prevederile legale privind serviciul public de alimentare cu energie 

termică. 

A.R.R. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de transport 

public local. Competenţa A.R.R. cuprinde elaborarea de metodologii şi regulamente-cadru 

pentru transportul public de persoane, acordarea de licenţe de transport, monitorizarea şi 

controlarea respectării de către operatori a legislaţiei în vigoare privind transporturile 

rutiere, respectiv a condiţiilor impuse prin licenţele de transport. 

A.N.R.S.C. este instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează pe 

baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a 

Guvernului. 

A.N.R.S.C. colaborează cu o serie de autorităţi şi ministere, cu alte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale cu atribuţii în domeniul serviciilor 

de utilităţi publice ori în legătură cu acestea, cu asociaţiile utilizatorilor, cu operatorii 

specializaţi care prestează servicii de sector, cu asociaţiile profesionale din domeniu şi cu 

asociaţiile patronale şi sindicale, în vederea îndeplinirii atribuţiilor. 

Un aspect important de menţionat este cel referitor la finanţarea A.N.R.S.C.. Legea 

stabileşte că activitatea A.N.R.S.C. se finanţează integral din venituri proprii obţinute din 

tarifele percepute pentru acordarea licenţelor, din tarifele percepute pentru eliberarea 

autorizaţiilor, din tarifele pentru consultanţă şi prestări de servicii acordate la cerere, din 

contribuţii ale operatorilor de servicii de utilităţi publice aflaţi în sfera să de reglementare 

sau ale organismelor internaţionale, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor legale 

privind finanţele publice. 
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    A.N.R.S.C. este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte. Legea 

introduce şi prevederea conform căreia preşedintele este asistat de un consiliu consultativ 

ale cărei lucrări le coordonează. 

 
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice 
a. gestiunea serviciilor de utilităţi publice: 
Gestiunea serviciilor de utilităţi publice este definită ca fiind modalitatea de 

organizare, funcţionare şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul 

furnizării/prestării acestora în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. 

Legea prevede două modalităţi de gestiune a serviciilor de utilităţi publice. Cele 

două modalităţi enumerate de lege sunt gestiunea directă şi gestiunea delegată. 

Indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al 

serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei 

publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale 

serviciului. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în 

cadrul asociaţiei, se supun avizării autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, în condiţiile legii, şi se aprobă de adunarea generală a 

asociaţiei. 

 

Precizare: 
Potrivit actului normativ, sunt prohibite orice înţelegeri sau acorduri de asociere şi 

orice practici dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau 

modalitatea de gestiune adoptată. 

Referitor la raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, 

dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice şi operatori legea prevede că aceste raporturi sunt reglementate prin hotărâre de 

dare în administrare în cazul gestiunii directe şi hotărâri de atribuire şi contracte de 

delegare a gestiunii în cazul gestiunii delegate. 

Pe cale de consecinţă, raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilităţi 

publice şi utilizatorii acestor servicii sunt raporturi contractuale desfăşurate în baza 

contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice, elaborat de 

autoritatea de reglementare competentă. 
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În privinţa bunurile proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-

teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru 

furnizarea/prestarea serviciilor, actul normativ stipulează că aceste bunuri pot fi: 

    a) date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în 

administrare - în cazul gestiunii directe; 

    b) concesionate operatorilor în condiţiile legii, în baza hotărârii de atribuire şi a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate. 

     
b. gestiunea directă: 
Prin intermediul acestei modalităţi, autorităţile administraţiei publice locale sau 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, îşi asumă, în calitate de operator, 

toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice şi la administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente. 

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public 

înfiinţaţi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în 

administrare adoptate de autorităţile deliberative ale acestora; aceşti operatori pot fi: 

    a) compartimente funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al 

primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene; 

    b) servicii publice de interes local sau judeţean, fără personalitate juridică, înfiinţate şi 

organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; 

    c) servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţate şi 

organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea de gestiune directă 

furnizează/prestează servicii de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare 

a serviciului, şi a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului, adoptată de autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pe baza licenţei eliberate de 

autoritatea de reglementare competentă. 

 Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire 

la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea 

sistemului de utilităţi publice aferente acestuia. 

 

Precizare: 
Legea stabileşte că operatorii îşi desfăşoară activitatea în temeiul unui regulament 

de organizare şi funcţionare. 
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c. gestiunea delegată: 
Prin intermediul acestei modalităţi, autorităţile administraţiei publice locale de la 

nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori 

numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilităţi publice, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente 

serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe 

baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. 

 

În accepţiunea legii, contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în 

formă scrisă, prin care una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, individual sau în 

asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator 

licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea să, dreptul şi 

obligaţia de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice sau, după caz, activităţi din 

componenţa acelui serviciu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţilor furnizate/prestate, în 

schimbul unei redevenţe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de 

asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice 

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre care au calitatea de 

delegatar.  

Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi 

publice sunt: 

    a) licitaţia publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are 

dreptul de a depune ofertă; 

    b) negocierea directă - procedura prin care unităţile administrativ-teritoriale sau, după 

caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, negociază 

clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi 

interesaţi. 

Contractul amintit mai sus cuprinde obligatoriu următoarele anexe: 

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 

b) regulamentul serviciului; 
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c) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale aferente serviciului 

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la punctul anterior. 

În mod obligatoriu în contractul de delegare a gestiunii se vor regăsi următoarele 

clauze: 

    a) denumirea părţilor contractante; 

    b) obiectul contractului; 

    c) durata contractului; 

    d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante; 

    e) programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de 

capacităţi, obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, 

renovări, atât fizic, cât şi valoric; 

    f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la 

programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a 

acestora; 

    g) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin caietul 

de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a acestora, 

condiţii şi garanţii; 

    h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; 

    i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; 

    j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; 

    k) răspunderea contractuală; 

    l) forţa majoră; 

    m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale; 

    n) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice 

cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate; 

    o) menţinerea echilibrului contractual; 

    p) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 

    q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat; 

    r) structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia; 

    s) alte clauze convenite de părţi, după caz. 

 

Legat de alegerea procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor 

de delegare a gestiunii se fac prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
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administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâri ale adunării generale a asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în baza 

mandatului primit. 

 
Operatori şi utilizatori 
a. operatorii serviciilor de utilităţi publice: 
 

Au calitatea de operator furnizorii/prestatorii de servicii de utilităţi publice care îşi 

desfăşoară activitatea pe baza unei licenţe. Trebuie să menţionăm aspectul conform 

căruia, furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice este permisă numai pe baza 

licenţei emise sau recunoscute, după caz, de autorităţile de reglementare competente şi a 

contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotărârii de dare în administrare. 

Pe cale de consecinţă, calitatea de operator este recunoscută numai pe baza 

licenţei de operare emisă de autorităţile de reglementare competente. 

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără licenţă atrage răspunderea 

administrativă sau contravenţională, după caz, a celor vinovaţi şi constituie motiv de 

revocare a hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii de atribuire, precum şi de 

reziliere a contractului de delegare a gestiunii, după caz. 

Drepturile şi obligaţiile operatorilor de servicii de utilităţi publice în raporturile cu 

autorităţile administraţiei publice locale sau cu utilizatorii, rămân aceleaşi indiferent de 

modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, forma de organizare, natura 

capitalului, tipul de proprietate ori ţara de origine din Uniunea Europeană. 

Legat de raporturile dintre operatorii şi utilizatorii serviciilor de utilităţi, legea le 

încadrează în categoria raporturilor juridice de natură contractuală. Aceste raporturi sunt 

supuse normelor de drept privat. 

Operatorii serviciilor de utilităţi publice au următoarele obligaţii: 

a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice la limita de proprietate, 

conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prescripţiilor, normelor şi 

normativelor tehnice în vigoare; 

b) să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deranjamente sau avarii 

apărute în funcţionarea sistemelor de utilităţi publice şi să limiteze durata 

intervenţiilor; 
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c) să asigure montarea, funcţionarea şi verificarea metrologică a echipamentelor de 

măsurare a consumului la branşamentul utilizatorului, în conformitate cu normele 

tehnice în vigoare; 

d) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 

provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri în 

perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 

e) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a furnizării/prestării 

serviciilor şi să acorde bonificaţii utilizatorilor în cazul furnizării/prestării serviciilor 

sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de furnizare/prestare; 

f) să plătească chirii pentru folosirea temporară a terenurilor şi să aducă terenurile şi 

obiectivele afectate de lucrările de intervenţie sau de investiţii în starea anterioară 

începerii acestor lucrări; 

g) să servească utilizatorii din aria de acoperire, în condiţiile programelor de 

reabilitare, extindere şi modernizare aprobate; 

h) să respecte indicatorii de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare 

a gestiunii sau prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de dare în 

administrare; 

i) să furnizeze cu regularitate autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv 

autorităţilor de reglementare competente, informaţii privind modul de realizare a 

indicatorilor de performanţă, să aplice metodologia de comparare a acestor 

indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe şi să asigure 

accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora 

furnizează/prestează serviciul de utilităţi publice, în condiţiile legii; 

j) să încheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesară desfăşurării 

activităţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

b. utilizatorii serviciilor de utilităţi publice: 
În sensul legii, au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi 

ori indirecţi, ai serviciilor de utilităţi publice: 

 utilizatorii casnici persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari; 

 agenţii economici; 

 instituţiile publice. 
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Utilizatorii au următoarele drepturi: 

a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciile de utilităţi publice, în condiţiile 

contractului de furnizare/ prestare; 

    b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de furnizare/prestare, 

despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin 

nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii 

inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele 

tehnice în vigoare; 

    c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente sau, după caz, 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice 

orice deficienţe constatate în sfera serviciilor de utilităţi publice şi să facă propuneri vizând 

înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor; 

    d) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; 

    e) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi 

susţinerea intereselor proprii; 

    f) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciile de utilităţi publice care îl 

vizează; 

    g) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale 

reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi 

reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciilor de utilităţi publice; 

    h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ori instanţelor 

judecătoreşti, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori 

indirect. 

 

c. furnizarea/prestarea, contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi 
publice: 

Legea stabileşte următoarele modalităţi de furnizare/prestare a unui serviciu de 

utilităţi publice: 

 în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operator 

şi utilizatorul direct; 

 prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet, după caz; 
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 prin achitarea unei taxe speciale, în situaţia în care încheierea contractului de 

furnizare sau de prestare a serviciului între operator şi utilizatorul indirect nu este 

posibilă din punct de vedere tehnic şi comercial sau în situaţia în care, în hotărârea 

de delegare a gestiunii, este prevăzută această modalitate, precum şi cuantumul 

contravalorii serviciului public furnizat/prestat. 
 

Contractul de furnizare sau de prestare a serviciului reprezintă actul juridic prin care 

se reglementează raporturile dintre operator şi utilizator cu privire la furnizarea/prestarea, 

utilizarea, facturarea şi plata unui serviciu de utilităţi publice. 

Ca modalitate de contractare, actul normativ stipulează că aceasta se stabileşte în 

conformitate cu metodologia de calcul, aprobată de autoritatea de reglementare 

competentă. 

În privinţa facturii, se stabileşte un termen de emitere, cel mai târziu până la data de 

15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Factura va avea inscripţionată 

şi data emiterii. 

Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei, 

va atrage penalităţi de întârziere. 

 

 Răspunderi şi sancţiuni 
În conformitate cu dispoziţiile legii, încălcarea prevederilor amintite mai sus va 

atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a 

persoanelor vinovate.  

În materie penală, fapta săvârşită cu intenţie contra unei colectivităţi locale prin 

otrăvirea în masă, provocarea epidemiilor, infestarea surselor de apă, deteriorarea gravă 

sau distrugerea totală ori parţială a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor 

aferente sistemelor de utilităţi publice este considerată act de terorism şi se pedepseşte 

potrivit legislaţiei în vigoare. 

Constatarea contravenţiilor prevăzute de lege şi aplicarea sancţiunilor se fac, de 

reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului internelor şi reformei administrative, ai ministrului 

transporturilor şi infrastructurii, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii 

Naţionale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, ai 

preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor sau, după caz, ai preşedinţilor asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în temeiul 

mandatului ce le-a fost acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre. 
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 Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, aşa cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare, este elaborată în 

baza HG 246/2006 şi are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care 

vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe care România şi le-a asumat 

prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, respectându-se cadrul legislativ privind 

fiecare serviciu comunitar de utilităţi publice, respectiv: 

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr.13 din 20 februarie 2008 ;  

- Legea nr. 241/2006 care abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă  nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 

- Lege nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 

101/2006; 

- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 195/2006, legea-cadru a descentralizării. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice, avute în vedere de prezenta 
strategie, sunt servicii de interes public local - comunal, orăşenesc, municipal, 
judeţean şi/sau intercomunal - înfiinţate şi organizate de autorităţile administraţiei 

publice locale, gestionate şi exploatate sub conducerea/coordonarea, responsabilitatea şi 

controlul acestora, prin care se asigură următoarele utilităţi: 

1) alimentarea cu apă; 
2) canalizarea şi epurarea apelor uzate;  
3) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 
4) salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide; 
5) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; 
6) transportul public local; 
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7) iluminatul public. 
Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi rolul 

acestora în menţinerea coeziunii sociale, reclamă şi justifică adoptarea şi implementarea 

unui set de măsuri, având ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii 

Europene şi eliminarea disparităţilor economico-sociale dintre statele membre ale acesteia 

şi România.  

În contextul implementării angajamentelor României, vizând domeniul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, 

accesul la fondurile comunitare şi creşterea capacităţii de atragere şi absorţie a acestor 

fonduri a devenit o prioritate a Consiliului Judeţului Galaţi, care a elaborat şi supune 

spre aprobare o strategie judeţeană pe termen lung, destinată accelerării, modernizării şi 

dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 

În conformitate cu cerinţele impuse României de către Uniunea Europeană, 
politicile Consiliului Judeţului Galaţi, vizând dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice şi reforma acestui domeniu de activitate, cu implicaţii economico-sociale majore, 

au la bază următoarele atribuţii principale: 

    a) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea 

acestora; 

    b) pregătesc, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice locale, 

municipale sau judeţene, spre aprobare; 

    c) asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de accesare şi 

atragere a fondurilor pentru investiţii; 

    d) pregătesc şi transmit rapoarte de activitate către birourile prefecturale, Unitatea 

centrală de monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează 

instrumentele structurale şi programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, după caz. 
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2. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI GALAŢI  
 

2.1. Aşezarea geografică 
Judeţul Galaţi (Graficul 2.1.) face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 

(Graficul 2.2.) (împreună cu judeţele Vrancea, Buzău, Brăila, Constanţa şi Tulcea), din 

Euroregiunea Dunării de Jos (alături de raioanele din sudul Republicii Moldova şi vestul 

Ucrainei), precum şi din Zona Economică Liberă Galaţi-Giurgiuleşti-Reni. 

 

Graficul 2.1. - Harta României 
 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 

Graficul 2.2. - Harta României  
Judeţul Galaţi 

  
Sursa (www.wikimedia.org)   Sursa (www.wikimedia.org)

 

Judeţul Galaţi este situat în partea central - estică a ţării noastre, desfăşurându-se 

între 45o25’ şi 46o10’ latitudine nordică, între 27o20’ şi 28o10’ longitudine estică.  

Ca poziţie geografică, judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice-

dunărene, fiind situat în partea cea mai sudică a Moldovei, la confluenţa a trei mari ape 

curgătoare: Dunăre, Siret şi Prut, în sectorul fluvio-maritim al ţării.   

În partea de nord se mărgineşte cu judeţul Vaslui, la est, Prutul formează 

graniţa naturală cu Republica Moldova, spre sud, Dunărea stabileşte limita cu judeţul 

Tulcea, la sud-vest, pe linia Siretului, are ca vecin  judeţul Brăila, iar la vest şi nord-

vest, în mare parte pe cursul aceluiaşi râu, se învecinează cu judeţul Vrancea. 

În aceste limite geografice judeţul Galaţi ocupă 4466,3 km2, adică 1,9 % din 

suprafaţa României. 

Judeţul include patru localităţi urbane (municipiile Galaţi şi Tecuci şi oraşele Târgu 

Bujor şi Bereşti) şi 61 comune cuprinzând 180 de sate.  
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În vara anului 2008, s-a format o nouă comună, Suhurlui desprinzându-se din  

comuna Rediu. În cadrul acestei Strategii, datele cu privire la comuna nou formată, 

Suhurlui, nu se vor regăsi independent, deoarece comuna Suhurlui se află la stadiul de 

preluare a patrimoniului.  

Menţionăm că în cadrul Strategiei, datele şi proiectele cu privire la comuna Suhurlui 

se regăsesc în cadrul comunei Rediu. 

 

2.2. Relieful  
Prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi ocupă zona de 

întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană 

şi, în parte, central-europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condiţiile climaterice, în 

învelişul vegetal şi de soluri, cît şi în structura geologică a reliefului. 

Aceasta din urmă oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 m în 

nord şi 5-10 m la sud. 

Graficul 2.3. - Harta Judeţului Galaţi 

                     
                                                                        Sursa (www.harta-galati.ro) 

 

Regiunea în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord 

şi mai slabă în sud, distingându-se, după altitudine, poziţie şi particularităţi de relief, 

cinci unităţi geomorfologice: Podişul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia 

Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos. 
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2.3. Clima 
Teritoriul Judeţului Galaţi aparţine în totalitate sectorului cu climă continentală 

(partea sudică şi centrală însumând mai bine de 90% din suprafaţă, se încadrează în 

ţinutul cu climă de câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10% din teritoriu, în 

ţinutul cu climă de dealuri). În ambele ţinuturi climatice, verile sunt foarte calde şi uscate, 

iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar şi de întreruperi frecvente provocate 

de advecţiile de aer cald şi umed din S şi SV care determină intervale de încălzire şi de 

topire a stratului de zăpadă. Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului şi 

Dunării introduc în valorile şi regimul principalelor elemente meteorologice, modificări care 

conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă, mai umed şi mai răcoros vara şi mai 

umed şi mai puţin rece iarna. 

Circulaţia generală a atmosferei are ca trăsături principale frecvenţa relativ mare a 

advecţiilor lente de aer temperat - oceanic din V şi NV (mai ales în semestrul cald), 

frecvenţa de asemenea mare a advecţiilor de aer temperat - continental din NE şi E (mai 

ales în anotimpul rece), precum şi advecţiile mai puţin frecvente de aer arctic din N şi aer 

tropical maritim din SV şi S. 

 

2.4. Date demografice 
a Judeţul Galaţi are 2 municipii, 2 oraşe şi 61 comune. 

Populaţia stabilă a judeţului Galaţi pe municipii, oraşe, comune şi sexe, la 1 iulie 

2008 este prezentată în Tabelul 2.1.: 

Tabelul 2.1. – Structura populaţiei judeţului Galaţi în anul 2008 

JUDEŢ / LOCALITATI 
 

TOTAL MASCULIN FEMININ

JUDEŢUL GALAŢI 611590 301906 309684
URBAN 344971 166924 178047
Municipiul Galaţi 291608 141148 150460
Municipiul Tecuci 42379 20294 22085
Oraş Beresti 3389 1689 1700
Oraş Tg. Bujor 7595 3793 3802
RURAL 266619 134982 131637
Bălăbăneşti 2225 1166 1059
Bălăşeşti 2505 1265 1240
Băleni 2542 1299 1243
Băneasa 2165 1105 1060
Barcea 6240 3177 3063
Beresti – Meria 4174 2102 2072
Brahăşeşti 8649 4280 4369
Braniştea 4139 2024 2115
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JUDEŢ / LOCALITATI 
 

TOTAL MASCULIN FEMININ

Buciumeni 2577 1233 1344
Cavadinesti 3082 1545 1537
Cerţeşti 2452 1258 1194
Corni 2328 1202 1126
Corod 7567 3795 3772
Cosmesti 6717 3434 3283
Costache Negri 2666 1373 1293
Cuca 2447 1215 1232
Cudalbi 7890 4003 3887
Cuza - Vodă 3246 1667 1579

Dragănesti 6030 3084 2946
Drăguşeni 5694 2924 2770
Fârţănesti 5222 2666 2556
Folteşti 3413 1742 1671
Frumuşiţa 5336 2650 2686
Fundeni 3998 1972 2026
Ghidigeni 6558 3356 3202
Gohor 3715 1877 1838
Griviţa 3858 1970 1888
Independenţa 4793 2349 2444
Iveşti 9765 4925 4840
Jorăsti 1960 1007 953
Lieşti 10963 5507 5456
Măstăcani 5074 2607 2467
Matca 12130 6204 5926
Movileni 3322 1728 1594
Munteni 7225 3687 3538
Nămoloasa 2106 1039 1067
Negrileşti 2894 1467 1427
Nicoresti 4121 2001 2120
Oancea 1451 734 717
Pechea 11437 5918 5519
Piscu 5010 2548 2462
Poiana 1907 945 962
Priponeşti 2374 1155 1219
Rădeşti 1608 825 783
Rediu 2328 1208 1120
Scânteiesti 2610 1392 1218
Schela 3697 1885 1812
Şendreni 3558 1775 1783
Slobozia Conachi 3849 1957 1892
Smârdan 4698 2425 2273
Smulţi 1465 764 701
Suceveni 2070 1025 1045
Suhurlui 1456 751 705
Ţepu 2683 1359 1324
Tudor Vladimirescu 5443 2676 2767
Tuluceşti 7584 3821 3763
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JUDEŢ / LOCALITATI 
 

TOTAL MASCULIN FEMININ

Umbrăreşti 7067 3528 3539
Valea Mărului 3746 1915 1831
Vânători 4566 2332 2234
Vârlezi 2147 1067 1080
Vlădeşti 2077 1072 1005

Sursa  www.cjgalati.ro 

Judeţul Galaţi ocupă locul al treilea pe ţară, având o densitate a populaţiei de 137,6 

loc/ km2. La sfârşitul anului 2007, locuiau în mediul urban  347.301 persoane şi în mediul 

rural 267.148 persoane. (Tabelul 2.2). 

 
Tabelul 2.2. – Situaţia demografică a judeţului Galaţi, la 1 iulie 

Anii 

Judeţul Galaţi 

TOTAL 

(număr 
persoane) 

URBAN 

(număr 
persoane) 

RURAL 

(număr 
persoane) 

Locuitori / km2 

1990 649880 384365 265515 145,5 
1995 643017 387607 255410 144,0 
2000 644077 385329 258748 144,2 
2001 643253 383244 260009 144,0 
2002 626277 358373 267904 140,2 
2003 622936 355251 267685 139,5 
2004 621161 353349 267812 139,1 
2005 620500 352847 267653 138,9 
2006 617979 350759 267220 138,4 
2007 614449 347301 267148 137,6 

Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 

 

 

Populaţia judeţului Galaţi prezintă o tendinţă de scădere a copiilor cu vârste 

cuprinse între 0-14 ani, în favoarea celorlalte categorii, adulţi şi vârstnici care au o uşoară 

fluctuaţie de crestere, respectiv scădere. Din totalul populaţiei, ponderea copiilor cuprinşi 

între 0-14 ani în anul 2007 a fost de 15,62% (faţă de 18% în anul 2002), cea a tinerilor şi 

adulţilor între 15-59 ani de 66,69% (faţă de 65,17% în anul 2002) şi cea a populaţiei în 

vârstă de 60 de ani şi peste de 16,68% (faţă de 16,83% în anul 2002) ( Tabelul 2.3.). 
 
 
 
 



Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind  
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2007-2020 

  

29 

Tabelul 2.3. – Populaţia, pe grupe de vârstă, la 1 iulie           
- număr persoane- 

Pe grupe de vârstă  
Anii Total 

0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste 

 
1990 

 

649880 168579 398818 82483 

1995 643017 138615 409059 95343 
2000 644077 122911 415320 105846 
2001 643253 119503 417065 106685 
2002 626277 112676 408169 105432 
2003 622936 107601 408583 106752 
2004 621161 103378 410444 107339 
2005 620500 99269 413779 107452 
2006 617979 97942 411928 108109 
2007 614449 96019 409775 108655 

Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 

 

Potrivit rezultatelor recensământului din 2002 judeţul Galaţi se încadrează printre 

judeţele cu densitatea cea mai ridicată a populaţiei: Prahova (175,8 loc/km2), Iaşi (149,6 

loc/km2), Galaţi (138,7 loc/km2), Dâmboviţa (133,5 loc/km2), Braşov (109,7 loc/km2) . 

Îmbătrânirea demografică este mai accentuată în mediul rural datorită structurii pe 

vârste a celor ce migrează din rural în urban, cât şi datorită îmbătrânirii populaţiei 

feminine, a cărei vârstă medie este de 76,68 ani, în anul 2007, faţă de 72,61 ani vârsta 

medie a populaţiei. (Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi) 

 

Conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi în anul 2007, 

populaţia feminină în mediul urban este reprezentată cu 35,81% mai mult faţă de mediul 

rural, iar populaţia masculină din mediul urban cu 24,35% faţă de mediul rural (Tabelul 
2.4.). 

Tabelul 2.4. – Populaţia, pe sexe şi medii, la 1 iulie 

 
Total 

(număr persoane) 

 
Urban 

(număr persoane) 

 
Rural 

(număr persoane) 

 
 

Anii 
Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin 

 
 

Locuitori / 
km2 

1990 328414 321466 193262 191103 135152 130363 145,5 
1995 321582 321435 191819 195788 129763 125647 144,0 
2000 320737 323340 189329 196000 131408 127340 144,2 
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Total 

(număr persoane) 

 
Urban 

(număr persoane) 

 
Rural 

(număr persoane) 

 
 

Anii 
Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin 

 
 

Locuitori / 
km2 

2001 320055 323198 188350 194894 131705 128304 144,0 
2002 311073 315204 175276 183097 135797 132107 140,2 
2003 309018 313918 173236 182015 135782 131903 139,5 
2004 307815 313346 171941 181408 135874 131938 139,1 
2005 307067 313433 171418 181429 135649 132004 138,9 
2006 305691 312288 170197 180562 135494 131726 138,4 
2007 303795 310654 168383 178918 135412 131736 137,6 

Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 

 
 Din Graficul 2.4. se observă că diferenţa în mediul urban între populaţia de sex 

feminin şi masculin este în favoarea femeilor, iar în mediul rural este în favoarea 

bărbaţilor. 

 
 

Graficul 2.4. – Evoluţia populaţiei pe sexe a judeţului Galaţi 

Evoluţia populaţiei pe sexe a judeţului Galaţi
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2.5. Infrastructura 
 
2.5.1. Infrastructura rutieră şi transporturi 
Judeţul Galaţi reprezintă un nod important de circulaţie teritorială, generat de 

sisteme de căi de comunicaţii rutiere, navale şi feroviare, prin amplasarea geografică, 

existenţa zonei libere, accesul la cele trei tipuri de căi de comunicaţii, asigurând legături la 

nivel regional. 

Principalele căi rutiere ce străbat judeţul Galaţi sunt reprezentate de drumuri 

naţionale, după cum urmează: DN 22B Galaţi – Brăila,  DN 24 Mărăşeşti (DN2) - Tecuci - 

Bârlad - Vaslui - Iaşi - Sculeni - Graniţa RM, DN 25 Galaţi - Tecuci (DN24), DN 25A Hanu 

Conachi – Năneşti,  DN 26 Galaţi - Murgeni, DN 26A Oancea – Vama Oancea şi DN 2B 

Şendreni – Vama Giurgiuleşti. 

Judeţul Galaţi este străbătut de magistrale feroviare prezente în cadrul Regiunii de 

Dezvoltare 2 Sud-Est şi anume magistralele Bucureşti - Galaţi (prin Urziceni – Făurei - 

Brăila), Galaţi – Tecuci şi Galaţi – Bârlad.  

Prin Galaţi se face transbordarea mărfii din vagoane cu ecartament european la cel 

folosit în ţările ex-sovietice. 

Principalul nod feroviar al judeţului este reprezentat de municipiul Galaţi, acesta 

având legături cu toate principalele localităţi din regiune şi din ţară. 

La nivelul anului 2007, liniile de cale ferată în exploatare însumau 303 km, mai puţin 

de jumătate dintre acestea fiind electrificate. 

Portul Galaţi este poziţionat între km 145,7 şi km 157 pe malul stâng al Dunării, la 

confluenţa râurilor Siret şi Prut cu fluviul Dunărea, la doar 7,5 km de graniţa cu Republica 

Moldova şi la 14 km pe uscat (pe apă 13 Mm (23 km)) de portul ucrainean Reni. 

Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România, 

conectat la principalele coridoare de comunicaţie europeană. Pe cale fluvială se realizează 

conectarea la canalul Rhin-Main-Dunăre, care leagă Marea Nordului de Marea Neagră. De 

asemenea, Zona Liberă Galaţi este un punct strategic în zona de est a oraşului, pe 

teritoriul acesteia întâlnindu-se toate căile de comunicaţie enumerate mai sus: rutier, 

feroviar mixt ruso-european şi naval. 

Oraşul Galaţi, amplasat pe malul stâng al Dunării, la 80 km de Delta Dunării, are 

patru porturi: un port pentru transportul de persoane şi trei pentru transportul de mărfuri. 



Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind  
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2007-2020 

  

32 

Având aproximativ 6,5 km de chei şi pescajul de 7,3 m, portul asigură un trafic general de 

mărfuri de peste 9.000.000 tone, permiţând accesul navelor de până la 30.000 tdw. 

Utilitat 

2.5.2. Alimentarea cu apă şi canalizarea 
Reţeaua de distribuţie a apei în anul 2007, avea o lungime totală de 1355,0 km, 

fiind repartizată în proporţie de 47,64% (645,5 km) în mediul urban, respectiv 52,36% în 

mediul rural (709,5 km).  

Reţeaua de canalizare, în acelaşi an, avea o lungime totală de 601,1 km. 

Comparativ cu nivelul de extindere a reţelei de distribuire a apei potabile, este 

evident că reţeaua de canalizare este sub necesităţi (reprezentând doar 44,36% din 

lungimea reţelei de distribuţie şi acoperind un număr mult mai mic de localităţi). 

Dacă cele 4 localităţi urbane ale judeţului dispun de reţele centralizate de distribuţie 

a apei potabile şi de canalizare, asigurarea centralizată a apei potabile în localităţile rurale 

este încă mult sub nivelul dorit, aici situaţia fiind şi mai nesatisfăcătoare în ceea ce 

priveşte existenţa reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare. 

Având în vedere dezvoltarea insuficientă şi starea ridicată de uzură a majorităţii 

reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare existente, sunt necesare eforturi financiare 

substanţiale atât pentru reabilitarea, cât şi pentru extinderea acestora, atât în mediul 

urban, cât mai ales în localităţile rurale. 

În municipiul Galaţi există un proiect ISPA privind „Reabilitarea sistemelor de 

alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi realizarea staţiei de epurare a municipiului 

Galaţi”, în valoare de 60 milioane EURO. 

 

2.5.3. Sisteme de încălzire 
Energia termică se distribuie doar în  municipiul Galaţi. 

SC APATERM S.A Galaţi este furnizorul de energie termică (apa caldă de consum 

şi agent termic pentru încălzire locuinţe) în sistem centralizat pentru o mare parte a 

populaţiei şi agenţilor economici din municipiul Galaţi. 

În ceea ce priveşte distribuţia gazelor naturale în judeţul Galaţi, furnizorul principal 

este Distrigaz Sud S.A Galaţi. 
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2.6. Profilul economic 
Judeţul Galaţi este cel de-al patrulea centru industrial al ţării ca mărime.  

Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, în anul 2007 

erau în număr de 12357, desfăşurându-se pe următoarele activităţi: 

 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor 

şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice – 54%; 

 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal 

întreprinderilor – 11%;  

 Industrie prelucrătoare – 9%, 

 Construcţii – 7%, 

 Transport, depozitare şi comunicaţii – 6%, 

 Hoteluri şi restaurante – 4%, 

 Diverse activităţi – 3%, 

 Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale – 2%, 

 Intermedieri financiare – 1%, 

 Sănătate şi asistenţă socială – 1%, 

 Învăţământ – 0,43%, 

 Energie electrică şi termică, gaze şi apă – 0,12%, 

 Industrie extractivă – 0,08%. 

 

Populaţia ocupată civilă (Tabelul 2.5. şi Tabelul 2.6.), pe activităţi ale economiei 

naţionale, în perioada 1995-2007, se prezintă astfel:  

 
Tabelul 2.5. – Structura populaţiei civile ocupate în perioada 1995-2007 

mii persoane  

Judeţul Galaţi 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Total economie 
 

263,2 232,1 225,8 206,6 203,8 204,7 204,5 203,1 206,5

Agricultură,vânătoare 
şi silvicultură 

85,7 90,2 87,0 75,4 72,6 65,6 65,1 61,6 60,3 

Pescuit şi 
piscicultură 

0,1 0,7 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Industrie 
  din care: 

80,9 56,2 56,9 48,7 47,4 49,1 47,7 47,0 45,8 

      Industrie 
extractivă 

1,5 1,2 1,2 1,1 1,0 0,1 0,5 0,5 0,6 
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      Industrie 
prelucrătoare 

74,4 50,2 51,1 43,1 42,1 45,0 42,8 42,3 41,0 

     Energie electrică 
şi termică,     gaze şi 
apă 

5,0 4,8 4,6 4,5 4,3 4,0 4,4 4,2 4,2 

Construcţii 18,3 12,7 13,1 11,2 12,4 14,1 14,6 15,2 16,9 
Comerţ 20,9 19,4 16,1 20,7 19,4 21,6 23,4 25,4 26,5 
Hoteluri şi 
restaurante 

1,8 2,1 1,7 2,0 3,1 2,5 2,8 2,3 3,2 

Transport,depozitare 
şi comunicaţii 

21,7 15,8 14,8 13,7 13,4 13,8 12,7 11,9 12,2 

Intermedieri 
financiare 

1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 2,0 1,7 1,9 

Tranzacţii imobiliare 
şi alte servicii 

5,7 7,6 7,8 7,4 7,1 8,4 8,2 9,8 10,2 

Administraţie publică 
şi apărare 

2,7 3,2 3,3 3,3 3,6 3,8 3,8 3,9 4,9 

Învăţământ 10,6 10,5 10,8 10,2 10,4 10,7 10,7 10,6 10,6 
Sănătate şi asistenţă 
socială 

8,3 8,4 8,4 8,6 8,2 8,3 8,3 8,8 8,8 

Celelalte activităţi ale 
economiei naţionale 

5,1 4,0 4,5 3,8 4,7 5,3 5,1 4,8 5,1 

Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 
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Tabelul 2.6. – Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale 

Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 

 

Metalurgia acoperă 55,6% din producţia de oţel a României, 90,4% produse 

laminate la rece. Peste 50% din produsele metalurgice sunt exportate.  

Judeţul Galaţi 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 
economie 

 

189697 136971 136612 126530 119777 117827 119900 120801 122404

Agricultură, 
vânătoare şi 
silvicultură 

22066 6454 4968 4179 4062 3606 2452 1954 1937

Pescuit şi 
piscicultură 

152 263 123 239 242 72 60 77 70

Industrie 
   din care: 

80099 55445 56751 52476 45306 44534 45402 44411 42457

    Industrie 
extractivă 

1572 1153 1264 1083 1059 136 586 537 595

    Industrie 
prelucrătoare 

73654 49404 50793 46549 39999 40590 40470 39709 37824

    Energie 
electrică şi 
termică, gaze 
şi apă 

4873 4888 4694 4844 4248 3808 4346 4165 4038

Construcţii 16649 11235 12802 9177 10185 11765 11401 11932 12937
Comerţ 17145 16447 14025 16287 15950 15218 18104 19288 19722
Hoteluri şi 
restaurante 

1900 1505 977 1370 1883 1311 1742 1724 1679

Transport, 
depozitare şi 
comunicaţii 

21529 14727 14789 12963 12984 12806 11387 10511 10512

Intermedieri 
financiare 

1282 1296 1270 1248 1210 1138 1704 1530 1784

Tranzacţii 
imobiliare şi 
alte servicii 

3283 5240 5634 5056 4375 4995 5112 6415 6539

Administraţie 
publică şi 
apărare 

2628 3174 3372 3281 3276 3394 3615 3591 4650

Învăţământ 10684 10519 10738 10181 10106 9520 9794 9438 9839
Sănătate şi 
asistenţă 
socială 

8296 7736 8069 8086 7970 7341 7253 7707 8022

Celelalte 
activităţi ale 
economiei 
naţionale 

3984 2930 3094 1987 2228 2127 1874 2223 2256
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Construcţia navală este reprezentata de o industrie tradiţională. La şantierul naval 

se construiesc nave fluviale şi maritime de până la 65.000 tdw. (nave container, 

mineraliere, remorchere şi petroliere) cât şi instalaţii de foraj marin. Galaţi este una dintre 

cele mai mari conexiuni ale ţării fiind legată la coridoarele europene de transport: canalul 

Rhine-Main-Dunăre care leagă Marea Nordului de Marea Neagră; legătura pe calea ferată 

este capabilă să facă trecerea de la standardul de cale ferată europeană la cel din ţările 

CSI, iar reţeaua de drumuri naţionale şi judeţene străbate întreg teritoriul judeţului. Oraşul-

port Galaţi are patru porturi (unul pentru transport de persoane şi trei pentru cargouri), cu o 

lungime de 6,5 km capabil să primească vase până la 30.000 tdw. (max. 7,5 m adâncime). 

În general, în porturi pot fi tranzitate 9.328.857 t de mărfuri (după statistica din 1997). 
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3. OBIECTIVELE SPECIFICE SECTORULUI SERVICIILOR 
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 

 3.1. Serviciul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor 
uzate 
 Serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate este 

reglementat prin  Legea nr. 241/2006 care abrogă Ordonanţa Guvernului nr.32/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  Cerinţele directivelor europene specifice acestui domeniu sunt transpuse în 

totalitate în legislaţia românească prin: Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, 

cu modificările şi completările ulterioare, respectiv HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor 

norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi 

completările ulterioare, actualizată de HG nr.352/2005. 

  În conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul României prin Tratatul de 

Aderare la Uniunea Europeană, au fost aprobate Planurile de implementare a Directivei 
98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, respectiv a Directivei 
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti. 

  Ministerul Administraţiei şi Internelor a elaborat legislaţia primară privind 

organizarea şi funcţionarea serviciului de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor 

uzate care stabileşte responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

ale operatorilor şi ale utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu 

privire la înfiinţarea, organizarea, conducerea, gestionarea, monitorizarea şi controlul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice furnizate/prestate utilizatorilor, respectiv la 

funcţionarea, exploatarea, întreţinerea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi 

canalizare. 

 De asemenea, legislaţia secundară şi terţiara subsecventă adoptată de către 

Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 

- A.N.R.S.C, după înfiinţarea acesteia în anul 2002, defineşte indicatorii de performanţă şi 

parametrii de calitate ai fiecărui tip de serviciu pe care operatorii trebuie să îi respecte 

pentru a putea fi licenţiaţi. Evaluarea operatorilor serviciilor comunitare de utilităţi publice 
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în vederea licenţierii a început în cursul anului 2003 şi include şi conditionalităţi privind 

planurile de conformare la prevederile legale prin care sunt transpuse prevederile 

directivelor U.E.. 

 Obiectivul conformării cu acquis-ul comunitar privind calitatea apei potabile este de 

a proteja sănătatea oamenilor de efectele adverse ale contaminării apei destinate 

consumului uman şi de a asigura ca apa destinată consumului uman este potabilă şi 

curată. Obiectivul conformării cu legislaţia privind epurarea apelor uzate orăşeneşti este 

de a proteja mediul înconjurător de efectele adverse ale descărcărilor în receptorii naturali 

a apei uzate colectate de pe teritoriul localităţilor şi a apei uzate provenite din anumite 

sectoare industriale, în special din industria alimentară. 

 România nu poate îndeplini în prezent cerinţele acquis-ul comunitar în domeniu, 

fapt pentru care, în urma negocierilor purtate cu Uniunea Europeană, a obţinut anumite 

perioade de tranziţie în vederea realizării conformării. Principalele motive pot fi identificate 

în tehnologia de tratare şi epurare depăşită, în instalaţiile şi echipamentele uzate fizic şi 

moral care nu sunt adecvate pentru tratarea apei din actualele surse de apă disponibile 

sau pentru epurarea apelor uzate, precum şi în starea reţelelor de distribuţie sau a 

sistemelor de canalizare (reţele vechi pe care se produc avarii frecvente, se înregistrează 

pierderi importante de apă şi care facilitează contaminarea apei potabile). Toate acestea 

conduc, în prezent, la imposibilitatea de a asigura la robinetul consumatorilor apă potabilă 

de calitate timp de 24 de ore/zi. 

  Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile, ţinând seama de 

cerinţele planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, 

canalizare şi epurare a apelor uzate orăşeneşti şi pentru asigurarea condiţiilor pentru ca 

serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare să se conformeze la prevederile legale 

prin care sunt transpuse directivele U.E. 

 Operatorii au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate ale 

apei potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali, 

monitorizarea, informarea consumatorilor, a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

 

 Analiza situaţiei existente în judeţul Galaţi privind Infrastructura - apă 
Conform datelor statistice din anul 2007, dintr-un număr total de 65 unităţi 

administrativ-teritoriale (municipii, oraşe, comune) ale judeţului, 42 (4 municipii şi oraşe şi 
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38 comune) sunt echipate cu instalaţii centralizate de alimentare cu apă, ceea ce 

reprezintă în jur de 50%. Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile este de 1355,0 km.  

Volumul de apă distribuit în anul 2007 a fost de  24050 mii mc, din care pentru uz 

casnic 18357 mii mc (Tabelul 3.1). 

 
Tabelul 3.1. – Date la nivelul judeţului Galaţi privind infrastructura de alimentare cu 

apă 

Judeţul Galaţi 
UM 2004 2005 2006 2007 

Municipii şi oraşe cu instalaţii de 
alimentare cu apă potabilă  

număr 4 4 4 4 

Comune cu instalaţii de alimentare cu apă 
potabilă  

număr 32 34 38 38 

Km 1053,8 1138,9 1263,5 1355,0Lungimea totală simplă a reţelei de 
distribuţie a apei potabile  
 
                         din care: municipii şi oraşe  

Km 635,5 641,7 640,7 645,5 

mii m3 27601 25402 23932 24050 Volumul de apă potabilă distribuită 
consumatorilor – total  
 
                            din care: pentru uz casnic 

mii m3 18844 16979 18074 18357 

Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 

 

Echiparea cu instalaţii centralizate de canalizare a apelor uzate menajere a 

judeţului Galaţi este redusă. Epurarea apelor uzate menajere ridică probleme deosebite, 

atât din punct de vedere al dotării cu staţii, cât şi al tehnologiei de epurare la cele 

existente. 

Doar 19 localităţi (4 municipii şi oraşe şi 15 comune) dispun de reţele de 
canalizare (Tabelul 3.2).  

 
Tabelul 3.2. – Date la nivelul judeţului Galaţi privind infrastructura de canalizare 

Judeţul Galaţi 
UM 

2004 2005 2006 2007 

Municipii şi oraşe cu instalaţii de 
canalizare publică 

număr 4 4 4 4 

Comune cu  instalaţii de canalizare 
publică 

număr 13 12 15 15 

Lungimea totală simplă a conductelor 
de canalizare publică 

Km 606,1 603,0 601,1 609,1 

Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 
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Consiliul Judeţului Galaţi are în curs de desfăşurare programe privind alimentarea 

cu apă a localităţilor, conform HG nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind 

pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la 

reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi HG nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor 

credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor 

comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi 

dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

        Localităţile judeţului Galaţi care au obţinut fonduri în conformitate cu HG nr.577 /1997 
sunt prezentate în Tabelul 3.3: 

 
Tabelul 3.3. –Situaţia investiţiilor din judeţul Galaţi finanţate prin HG 577/1997 

Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
(mii lei) 

Stadiul 
lucrării 

Date tehnice Observaţii 

1 BĂLENI 438,62 100% - tip sursă:foraj 
- 
rezervor=2x30m3 
- Retea distribuţie 
L=18km 
- populaţie 
deservită=2000 

Extindere şi modernizare 
cu apă comuna Băleni 

2 BRANIŞTEA 200 100% -reţea distribuţie 
L=10km 
-populaţie 
deservită=1600 

Extindere alim. cu apă 
sat Vasile Alecsandri, 

comuna Braniştea 

3 COSMEŞTI 250 100% -reţea distribuţie 
L=4,85km 
-populaţie 
deservită=1200 

Extindere alim cu apa în 
satele Bratulesti şi Satul 

nou, com. Cosmesti 

4 FOLTEŞTI 218,46 100% -reţea distribuţie 
L=4,2km 
-populaţie 
deservită=230 

Extindere alim cu apa 
com.Foltesti 

5 FUNDENI 342,28 100% -tip sursă: foraj 
-reţea distribuţie 
L=17km 
-
rezervor=3x100m3

-populaţie 

Introducere alim cu apă 
sat Hanu Conachi, com. 
Fundeni (nu este pusă în 

functiune) 
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Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
(mii lei) 

Stadiul 
lucrării 

Date tehnice Observaţii 

deservită=1600 
6 GHIDIGENI 1.070,35 100% -tip sursă: foraj 

-reţea distribuţie 
L=20km 
-
rezervor=1x500m3

-populaţie 
deservită=2000 

Alimentare cu apă sat 
Ghidigeni şi Gârbovăţ, 

Ghidigeni 

  263 100% -tip sursă: foraj 
-reţea distribuţie 
L=0,05km 
-
rezervor=1x500m3

-populaţie 
deservită=1600 

Forarea unui put şi 
construirea unui rezervor 
de 500mc la gospodaria 
existenta Garbovat,com 

Ghidigeni 

7 GRIVIŢA 100 100% -tip sursă: foraj 
-reţea distribuţie 
L=0,7km 
-populaţie 
deservită=900 

Amenajare zona captare 
şi aductiune în 

com.Grivita 

8 INDEPENDENŢA 243,17 100% -reţea distribuţie 
L=5km 
-populaţie 
deservită=600 

Reţea de distribuţie a 
apei potabile com. 

Independenţa 

9 MĂSTĂCANI 2.457,62 100% -tip sursă: foraj 
-reţea distributie 
L=40km 
-
rezervor=2x300m3

-populaţie 
deservită=3500 

Alimentare cu apă com. 
Măstăcani 

10 NĂMOLOASA 378,49 100% -reţea distribuţie 
L=7,56km 
-populatie 
deservita=400 

Extindere alimentare cu 
apă com. Nămoloasa 

11 PECHEA 350 100% -reţea aducţiune 
L=3,2km 
-reţea distribuţie 
L=1,81km 
-populaţie 
deservită=520 

Extindere şi reabilitare 
alim. cu apă com. 

Pechea 

12 PISCU 80 100% -reţea aducţiune 
L=1,2km 

Optimizare sistem 
captare prin racord la 

conducta de aducţiune 
Dn 1000mm, com. Piscu 

13 SCHELA 227,99 100% -reţea distribuţie 
L=3,1km 
-populaţie 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat în 

partea de sus a satului 
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Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
(mii lei) 

Stadiul 
lucrării 

Date tehnice Observaţii 

deservită=220 Schela 
  176,89 În curs 

de 
executie

-tip sursă: foraj 
-retea distribuţie 
L=7,4km 
-populaţie 
deservită=1100 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat în 

partea de est a satului 
Schela 

14 SCÂNTEIEŞTI 527,39 100% -tip sursă: foraj 
-reţea distribuţie 
L=20km 
-
rezervor=2x300m3

-populaţie 
deservită=2000 

Alimentare cu apă sat 
Fântânele, com 

Scânteieşti 

15 SL.CONACHI 205,64 În curs 
de 

execuţie

-reţea distribuţie 
L=1,5km 
-rezervor=80m3 
-populaţie 
deservită=600 

Alimentare cu apă 
TANCURI, com. SL. 

CONACHI 

16 TULUCEŞTI 309,56 În curs 
de 

execuţie

-rezervor=300m3 
-reţea distribuţie 
L=0,8km 
-reţea aducţiune 
L=1,7km 
-populaţie 
deservită=2000 

Extindere alim cu apa 
com.Tulucesti,sat 
Tulucesti şi Sivita 

17 ŢEPU 260,70 100% -tip sursă: foraj 
-reţea distribuţie 
L=17km 
-
rezervor=1x300m3

-populaţie 
deservită=2000 

Reabilitare şi extindere 
alimentare cu apă 

comuna Ţepu 

18 UMBRĂREŞTI 343,84 100% -reţea aducţiune 
L=2,7km 
-populaţie 
deservită=307 

Extindere alimentare cu 
apă com. Umbrăreşti 

Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 

 

O problemă importantă din zona serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a 

constat în construirea şi reabilitarea sistemelor de colectare, canalizare, epurare şi 

evacuare (reţele de canalizare, colectoare, staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti, 

staţii de pompare ş.a.) pentru a se atinge conformitatea tehnică cu acquis-ul comunitar 

privind epurarea apei uzate.  
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Prin HG nr. 1599/2006 şi respectiv HG nr. 856/2007 consiliile locale au obţinut 

iniţial finanţarea lucrărilor de proiectare, ulterior  obţinând fonduri pentru realizarea efectivă 

a investiţiei. 

Comisia privind determinarea oportunităţii proiectelor, a aprobat alocarea fondurilor 

privind infrastructura de apă, următoarelor comunităţi locale din judeţul Galaţi (Tabelul 
3.4). 
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Tabelul 3.4.-Repartizarea sumelor alocate conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006, privind unele măsuri pentru realizarea 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărirea apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu     

- mii RON- 

SUME PENTRU 
LUCRĂRI EXECUTATE Nr 

crt 
 

LOCALITATEA DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIŢII TERMEN 
PIF VALOARE

PROIECTARE EXECUŢIE
 

REST DE 
PRIMIT 

1 TÂRGU 
BUJOR 

Alimentare cu apă satele Moscu, 
Umbrăreşti 

     Apr 2009 2813,1 123 2460   353,1 

2 BRANIŞTEA Modernizare alimentare apă 11 Nov 2008   832,8   27   221  611,8 
3 BRAHASESTI Alimentare cu apă satele Toflea, 

Brăhăşeşti 
30 Apr 2009 2958,5 109 2335   623,5 

4 BUCIUMENI Alimentare cu apă 
 

15 Mar 2009 2319,0 159 2349         - 30,0 

5 CAVADINEŞTI Alimentare cu apă satele Cavadineşti, 
Găneşti, Comăneşti 

     Nov 2008 2663,0   95 1394 1269,0 

6 COROD Sistem public canalizare şi staţie de 
epurare 

31 Mar 2009 2779,0 100 2874   - 95,0 

7 DRAGUŞENI Alimentare cu apă    Mar 2009 1956,0 104   798 1158,0 
8 FOLTEŞTI Alimentare cu apă sat Stoicani  1226,4   34   -       1226,4 
9 FRUMUSIŢA Sistem canalizare şi epurare ape uzate      Nov 2008 2415,6 141 2348     67,6 
10 FUNDENI Alimentare cu apă 

 
31 Dec 2008 2046,2   99   700 1346,2 

11 GHIDIGENI Extindere reţea alim cu apă satele 
Gefu, GefuVechi,Ghidigeni, Tăplău, 
Tălpigi, Slobozia Corni 

     Feb 2009   539,2   22   199   340,2 

12 GOHOR Alimentare cu apă 
 

    Dec 2008 2306,6 109 1539  767,6 

13 GRIVIŢA Extindere alimentare cu apă 01 Dec 2008   996,2   59 210  786,2 
14 IVEŞTI Reţea canalizare 

 
     Iun 2009 3633,5   66 1470 2163,5 
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SUME PENTRU 
LUCRĂRI EXECUTATE Nr 

crt 
 

LOCALITATEA DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIŢII TERMEN 
PIF VALOARE

PROIECTARE EXECUŢIE
 

REST DE 
PRIMIT 

15 MUNTENI Extindere reţea alimentare cu apă     Finalizată 1689,9   68 1704   - 14,1 
16 NEGRILEŞTI 

 
 

Alimentare cu apă 
 
 

    Dec 2008 2000,7 121 1007  993,7 

17 NICOREŞTI Alimentare cu apă satele Piscu, 
Corbului, Coasta Lupei, Mălureni, 
Fântâni, Grozăveşti 

31 Mai 2009 2412,2   90 2367   45,2 

18 OANCEA Alimentare cu apă 
 

     Apr 2009 2870,0 105 1928   942,0 

19 
 

PRIPONEŞTI Alimentare cu apă în sistem centralizat     Mar 2009 2925,9 121 1461 1464,9 

20 SMÂRDAN Alimentare cu apă satele Smârdan, 
Cişmele 

      Apr 
2009 

3055,8 125 1491 1564,8 

21 SUCEVENI Alimentare cu apă sat Rogojeni 10 Dec 2008 1730,6   27 1528   202,6 
22 ŞENDRENI Construire, extindere şi modernizare 

sistem de alim. cu apă satele Şendreni, 
Şerbeştii Vechi, Movileni 

31 Mar 2009   887,1   78   357   530,1 

23 SCHELA Alimentare cu apă com. Schela, sat 
Negrea 

20 Ian 2009 1790,0   68 1715     75,0 

24 VALEA 
MĂRULUI 

Alimentare cu apă 
 

     Mar 2009 2062,3   80 1565   497,3 

25 VÂRLEZI Alimentare cu apă sat Crăieşti 20 Sept 
2008 

2172,2 129   882 1290,2 

26 VLADEŞTI 
 

Alimentare cu apă 
 

     Mai 2009 -   84    517       - 517,0 

TOTAL   57253,1 2537,7      36683   20570,1 
 

 
Sursa Consiliul Judeţului Galaţi
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De asemenea, în perioada premergătoare integrării României în Uniunea 

Europeană, consiliile locale, în parteneriat cu Consiliul Judeţului Galaţi sau individual, au 

accesat fonduri de preaderare destinate infrastructurii de apă potabilă şi apă uzată, 

valoarea investiţiilor finanţate fiind prezentată în Tabelul 3.5, Tabelul 3.6 şi Tabelul 3.7. 

 

Tabelul 3.5 -  Fondul Român de Dezvoltare Socială - Componenta mică infrastructură 
rurală 

Titlu proiect 
 

Beneficiar/Parteneri 
 

Valoare totală (USD)
 

Alimentare cu apă potabilă,  Sat 
Tămăoani, comuna Frumuşiţa 
 

Consiliul Local Frumuşiţa Buget total: 122.504 
Grant: 75.000 

Alimentare cu apă, sat Pleşa, 
comuna Bereşti Meria - 0,8 km 
 

Consiliul Local Bereşti 
Meria 

Buget total: 82.500 
Grant: 75.000 

     Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 

 

Tabelul 3.6 - Programul RICOP - Componenta Lucrări Publice 

Titlu proiect Autoritate de 
Implementare Locală / 

Parteneri 

Valoare totală 
(Euro) 

Sistem alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi 
Consiliul Local al comunei 
Bălăşeşti 

Buget total: 194.152 
Grant: 163.712 
Cofinanţare: 30.440 

Extindere sistem alimentare cu 
apă 

Consiliul Judeţului Galaţi 
Consiliul Local al comunei 
Băleni 

Buget total: 145.061 
Grant: 111.995 
Cofinanţare: 33.066 

Reabilitare sistem alimentare cu 
apă 

Consiliul Judeţului Galaţi 
Consiliul Local al comunei 
Cerţeşti 

Buget total: 184.411 
Grant: 135.400 
Cofinanţare: 49.011 

Sistem alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi 
Consiliul Local al comunei 
Corod 

Buget total: 227.130 
Grant: 182.200 
Cofinanţare: 44.930 

Reabilitare sistem alimentare cu 
apă 

Consiliul Judeţului Galaţi 
Consiliul Local al comunei 
Folteşti 

Buget total: 205.385 
Grant: 157.173 
Cofinanţare: 48.212 

Optimizare alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi 
Consiliul Local al comunei 
Iveşti 

Buget total: 171.803 
Grant: 131.591 
Cofinanţare: 40.212 

Optimizare sistem alimentare cu Consiliul Judeţului Galaţi Buget total: 175.733 
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apă Consiliul Local al comunei 
Pechea 

Grant: 150.939 
Cofinanţare: 24.794 

Extinderea reţelei de alimentare cu 
apă  

Consiliul Judeţului Galaţi 
Consiliul Local al comunei 
Scânteieşti  

Buget total: 118.014 
Grant: 99.479  
Cofinanţare: 18.535  

Extindere alimentare cu apă Consiliul Judeţului Galaţi 
Consiliul Local al comunei 
Ţepu  

Buget total: 214.313 
Grant: 160.903;  
Cofinanţare: 53.410  

Reabilitarea instalaţiilor de 
aducţiune şi înmagazinare apă 
potabilă pentru satul Nicoreşti  

Consiliul Judeţului Galaţi  
Consiliul Local al comunei 
Nicoreşti  

Buget total: 194.155 
Grant: 157.312  
Cofinanţare: 36.843  

Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 

Tabelul 3.7 - Programul SAPARD - Măsura 2.1.– Dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea infrastructurii rurale 

Titlu proiect  
Beneficiar 

 

Valoare totală 
 (RON) 

Alimentare cu apă  Consiliul Local al comunei 
Bălăbăneşti 

2.408.956,2313

Alimentare cu apă potabilă Consiliul Local al comunei 
Cerţeşti 

2.554.182,4885

Alimentare cu apă potabilă  Consiliul Local al comunei 
Fârţăneşti 

2.473.062,3295

Alimentare cu apă potabilă  Consiliul Local al comunei 
Griviţa 

1.496.302,4102

Alimentare cu apă Consiliul Local al comunei 
Munteni 

2.409.307,4415

Alimentare cu apă potabilă Consiliul Local al comunei 
Nămoloasa 

1.487.998,0322

Alimentare cu apă potabilă  Consiliul Local al comunei 
Piscu 

2.559.974,4221

Extindere alimentare cu apă Consiliul Local al comunei 
Scânteieşti 

1.738.484,6413

Extindere alimentare cu apă Consiliul Local al comunei 
Tuluceşti 

2.709.718,2573

Alimentare cu apă Consiliul Local al comunei 
Şendreni  

1.902.842,3954 

Alimentare cu apă  Consiliul Local al comunei 
Cosmeşti  

22.042.009.281 

Extindere alimentare cu apa 
potabilă  

Consiliul Local al comunei 
Rediu  

14.577.333.303 

Extindere alimentare cu apă  Consiliul Local al comunei 
Ghidigeni  

27.375.272.800

Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
Situaţia localităţilor care dispun de reţele de alimentare cu apă şi canalizare, este 

prezentată în Graficul 3.1 şi Graficul 3.2 . 
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Graficul 3.1. – Sistemul de apă existent la nivelul judeţului Galaţi 

 

 
Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
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Graficul 3.2. – Sistemul de canalizare existent la nivelul judeţului Galaţi 

 
Sursa Consiliul Judeţului Galaţi
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La nivelul judeţului Galaţi sunt în curs de execuţie 30 de proiecte care 

vizează alimentarea cu apă în 25 de comune, municipiul Galaţi  şi oraşul Târgu 

Bujor.  

Fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor existente la nivelul judeţului 

Galaţi sunt obţinute din următoarele surse: fonduri europene (un proiect) şi fonduri 

guvernamentale (29 proiecte). 

Prin implementarea proiectelor privind infrastructura de apă la nivelul 

judeţului Galaţi (Tabelul 3.8.) se urmăreşte extinderea reţelei de alimentare cu apă 

pe 17,465 km, realizarea de drenuri pe 0,4 km, a reţelelor de aducţiune în lungime 

totală de 24,93 km, a reţelelor de distribuţie în lungime totală de aproximativ 415,25 

km, realizarea a 2 gospodăriilor de apă, construirea a 50 de  puţuri forate, a 37 de 

rezervoare, a 71 de cămine cu vane şi a 33 de hidranţi de incendiu, cât şi înfiinţarea 

a 3 staţii de pompare, 25 de pompe hidro şi a 6 de staţii de clorinare/tratare. Mai 

există în curs de desfăşurare următoarele proiecte: reabilitarea şi modernizarea 

sistemului de alimentare cu apă (include: înnoirea tratamentului apei, conducte 

principale, staţii de pompare şi rezervoare, reţea de apă potabilă) şi captarea cu 

drenuri şi puţuri colectoare şi captare prin foraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind  
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2007-2020 

 
 

51 

Tabelul 3.8 – Investiţiile în curs de desfăşurare privind infrastructura de apă la nivelul judeţului Galaţi 
PROIECTE ÎN CURS – APĂ POTABILĂ 

Nr 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

MUNICIPII ŞI ORAŞE 

70% fonduri 

ISPA 

1 GALAŢI 60 MIL In derulare 

30% 

Consiliul 

Local Galaţi 

(s-a obţinut 

un împrumut 

de la BEI) 

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de 
apă din municipiul Galaţi include: înnoirea 

tratamentului apei,conducte principale, staţii 
de pompare şi rezervoare, reţeaua de apă 

potabilă 

- 

2 puţuri forate Moscu,2 puţuri forate 
Umbrăreşti 

Aducţiune:400m Moscu,400m Umbrăreşti 
Distribuţie 16km în Moscu şi 11km în 

Umbrăreşti 
3 rezervoare a câte 80mc Moscu 

3 rezervoare a câte 80mc Umbrăreşti 
2 staţii de pompare cu câte 3 pompe Hidro 

2000 

2 TÂRGU BUJOR 856,018 În curs de 
execuţie 

OG 
nr.7/2006 

2 staţii clorinare 
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COMUNE 
 

3 BRANIŞTEA 237,933 în derulare OG 
7/2006 

3 puţuri, Aducţiune L=1km; Distribuţie L=2km  

4 BRĂHĂŞEŞTI 1,007,266 în derulare Buget de 
stat 

- Aducţiune L=3km, distribuţie L=29,83km - 

- 2 puţuri forate de H=200m respectiv H=270m5 
 

BUCIUMENI 1,052,567 85% realizat OG 
7/2006 - Aducţiune L=0,9km, Distribuţie L=15km 

- 

- Aducţiune L=0,4km, Distribuţie L=30km 
- 4 rezervoare înmagazinare apă de 80mc 

 
6 

CAVADINEŞTI 1,138,000 72% OG 
7/2006 

- 4 puţuri forate H=200m 

 

7 COSMEŞTI 65,000 în execuţie HG 
577/1997 

Extindere alimentare cu apă în satele Băltăreţi 
şi Satu-Nou - reţea de distribuţie L=3,8km 

 

HG 
1250/2007

2 puturi H=250m 

Aducţiune L=2,1km, Dn=150mm 

8 CUCA 825,000 în execuţie 

HG 
364/2008 Distribuţie L=16km, Dn=80÷150mm 

- 

- în derulare -captare cu drenuri şi puţuri 
colectoare,precum şi o captare din foraje de 

200-300m adâncime 

9 DRĂGUŞENI 623,900 
- stadiu fizic 

realizat la data  
de 31.03.2008 - 

25% 

OG 
7/2006 

-Distribuţie L=12,250km;Rezervor Q=300mc 

- 

- Distribuţie L=17,85km, Dn=63÷110 262,000 în derulare 90% HG 
577/1997 - 25 cămine cu vane, 33 hidranţi incendiu 

Extindere sat 
Hanu Conachi 

- sursa Salcia - Vadu Roşca Dn=1000mm 
- Aducţiune L=2km Dn=110÷140mm 

- Distribuţie L=31,5km, Dn=63÷140mm 
- 3 rezervoare, 1 staţie pompare,1 staţie 

tratare,fosă 

10 FUNDENI 

596,476 în derulare 80% OG 
7/2006 

- 46 cămine cu vane complet utilate 

Alimentare apă 
com.Fundeni 
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50,245 PV de recepţie 
la terminarea 

lucrărilor 

HG 
577/1997 

Staţie de clorinare H.Conachi 

11 GHIDIGENI 182,085 în derulare OG 
7/2006 

- distribuţie L=16,46km; Dn=50÷110mm - 

- 2 puţuri forate de H=120m 
- Aducţiune Dn=110mm, L=2,1km 

- Distribuţie Dn=63÷140mm, L=23,5km 

12 GOHOR 703,533 în derulare 70% OG 
7/2006 

- 3 rezervoare de 80mc, 2 gr.pompe 
Q=18mc/h 

- 

- extinderea sistemului existent din satul 
Griviţa cu un puţ forat H=150m şi 3,6km reţea 

Sat Călmăţui 
- 1 puţ forat H=150m 

- 1 rezervor de 100mc 

13 GRIVIŢA 438,000 investiţie în 
derulare 

BS,BL,OG 
7/2006 

- distribuţie Dn=50÷200mm, L=3,6km 

- 

14 MĂSTĂCANI 1,026,000 în derulare HG 
577/1998 

extindere L=15km - 

- Sat Munteni : Dn=63÷110mm L=2,465km 
- Sat Ungureni:2 puţuri forate H=150m 

- Aducţiune Dn=110mm, L=0,2km 
- Distribuţie Dn=63÷140mm, L=12,2km 

15 MUNTENI 581,751 în derulare OG 
7/2006 

- 2 rezervoare de 80mc, 3 pompe Q=8,33m/s 

- 

- 1 puţ forat H=150m, 1 rezervor de 200mc 
- Aducţiune Dn=200mm, L=0,26km 

16 NEGRILEŞTI 674,146 în curs de 
execuţie 

OG 
7/2006 

- Distribuţie Dn=90÷110mm, L=17km 

- 

- 4 puţuri forate H=150m, 2 gospodării de apă 
- Aducţiune Dn=90mm, L=0,9km 

17 NICOREŞTI 860,000 în curs de 
execuţie 

OG 
7/2006 

- Distribuţie Dn=63÷200mm L=19,8km 

Piscul Corbului, 
CoastaLupei, 

Malureni, Fântâni 
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- 2 rezervoare de 200mc,2 staţii clorinare 
- 2 puţuri forate H=150m, 1 put forat H=45m 

- Aducţiune Dn=140mm, L=0,65km 
- Distribuţie Dn=90÷180mm, L=12,64km 

18 OANCEA 585,304 Executată 70% OG 
7/2006 

- 1 rezervor de 200mc, 3 pompe Q=15mc/h 

- 

- 6 puţuri forate H=120m 
- Aducţiune Dn=110mm, L=0,8km 

- Distribuţie Dn=63÷125mm, L=28,7km 

19 PRIPONEŞTI 1,045,416 50% OG 
7/2006 

- 6 rezervoare de 80mc, 2 gr. de pompe 
Q=30mc/h 

 

Alimentare cu apă în sat Negrea şi extindere 
în com. Schela 

- Aducţiune L=0,45km Negrea, L=0,52km 
Schela 

- Distribuţie L=12,45km, Dn=50÷75mm 

460,637 în derulare OG 
7/2006 

- 2 puţuri H=120m, 1 rezervor 100mc-Negrea 

 

BS Alimentare cu apă partea de sud a com. 
Schela 

20 SCHELA 

63,039 în derulare 

OG 
7/2006 

- distribuţie L=2,67km 

 

- 4 puţuri forate H=150m 
- Aducţiune Dn=110mm, L=2,7km 

- Distribuţie Dn=63÷200mm L=22,6km 

21 SMÂRDAN 1,086,401 în curs de 
execuţie 

OG 
7/2006 

- 3 rezervoare de 80mc, 2 gr.2 pompe 
Q=30mc/h 

Satele Smârdan, 
M.Kogalniceanu 

şi Cismele 

Alimentare cu apă Rogojeni 
- 2 puţuri forate H=150m 

- Aducţiune Dn=110mm, L=0,25km 

22 SUCEVENI 437,526 Proiect în 
0derulare 41% 

OG 
7/2006 

- Distribuţie Dn=90÷110mm L=9,5km 

- 
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Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 

Construire 1 staţie de alimentare,modernizare 
1 staţie şi extindere reţea 

- Aducţiune L=1,9km 

23 ŞENDRENI 219,715 Execuţie OG 
7/2006 

- Distribuţie L=3,5km 

- 

24 TULUCEŞTI 845,070 În curs de 
execuţie 

BL+HG 
577/1997 

Extindere alimentare cu apă în sistem 
centralizat sate Tatârca,Siviţa 

- 

- 2 puţuri forate H=100÷120m 
- Aducţiune Dn=110mm, L=1,5km 

- Distribuţie Dn=63÷140mm, L=19,3km 

25 VALEA 
MĂRULUI 

714,285 În curs de 
execuţie 

OG 
7/2006 

- 2 rezervoare de 200mc,5 pompe Q=45mc/h 

- 

- 2 puţuri forate H=300m 
- Aducţiune Dn=160÷200mm, L=1,4km 
- Distribuţie Dn=110÷400mm, L=3,5km 

- 2 rezervoare de 200mc 

26 VÂRLEZI 100,000 În curs de 
execuţie 

OG 
7/2006 

- drenuri Dn=200÷400mm, L=400m 

- 

- aducţiune L=1,1km; distribuţie L=19km 27 VLĂDEŞTI 650,000 În curs de 
execuţie 

OG 
7/2006 - 3 puţuri forate H=150m. 

- 
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La nivelul judeţului Galaţi sunt în curs de execuţie 6 proiecte care vizează 

reţeaua de canalizare în 4 comune, în municipiul Galaţi şi în oraşul Târgu Bujor.  

Fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor în curs de execuţie la 

nivelul judeţului Galaţi sunt obţinute din următoarele surse: fonduri europene (4 

proiecte) şi fonduri guvernamentale (2 proiecte). 

Prin implementarea acestor proiecte privind infrastructura de canalizare la 

nivelul judeţului Galaţi (Tabelul 3.9.) se urmăreşte realizarea reţelei de canalizare 

pe 32,7 km şi a conductelor de deversare pe 8,35 km, extinderea reţelei de 

canalizare pe o distanţă de 57,29 km şi reabilitarea pe o distanţă de 22,72 km, 

precum şi construirea unui interceptor nou, a 3 staţii de pompare, a 4 staţii de 

tratare şi epurare a apelor uzate şi modernizarea unei staţii de epurare şi a apelor 

uzate. 
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Tabelul 3.9 – Investiţiile în curs de desfăşurare privind infrastructura de canalizare la nivelul judeţului Galaţi 
 

 
PROIECTE ÎN CURS – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

 
MUNICIPII ŞI ORAŞE 

70% fonduri 

ISPA 

 1 GALAŢI 60 MIL In derulare 

30% Consiliul 

Local Galaţi (s-a 

obţinut un 

împrumut de la 

BEI) 

Reabilitarea şi modernizarea sistemului 
de canalizare în mun.Galaţi include: 

reabilitarea reţelei de canalizare 
orăşeneasca de 21,1km, extinderea 

reţelei de canalizare cu 13,8km, 
construcţia unui interceptor nou şi 
conducte de deversare (8,35km), 
construcţia a 3 staţii de pompare 

noi,construcţia unei staţii de epurare. 

 

Reabilitarea(înlocuirea) reţelei vechi de 
canalizare pe o lungime de L=1,62km 

 

Extinderea sistemului actual de 
canalizare pe o lungime de L=3,49km 

 

2 TÂRGU 
BUJOR 
 

1,248,956 cerere de 
finanţare în curs 

de execuţie 

PHARE 2006 - 
Programul de 

coeziune 
economică şi 

socială  
Modernizarea staţiei de epurare a 

apelor uzate 

 

 
COMUNE 

 
3 COROD 757,142 în derulare OG 7/2006 L=4,5km; Staţie de epurare ape uzate - 
4 FRUMUŞIŢA 893,568 70% OG 7/2006 L=5km; Dn=400/310/250 - 
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PROIECTE ÎN CURS – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

- Staţie epurare în curs de realizare OG 7/2006 
- Lungime retea L=2,9km 

5 IVEŞTI 1,144,687 40% 

Fonduri 
europene 

- extindere reţea L=40km 

- 

6 ŢEPU 3,147,259 în derulare - L=20,3km; staţie de epurare  
Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
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3.2. Serviciul de salubrizare a localităţilor 
 

  Serviciul public de salubrizare a localităţilor este organizat şi funcţionează în 

baza Lege nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/2006 privind serviciului de 

salubrizare a localitatilor. 

 

3.2.1. Situaţia existentă în judeţul Galaţi privind gestionarea deşeurilor 
 
Generarea deşeurilor  
Datele de  bază  privind  generarea  deşeurilor  municipale  sunt  furnizate  în  

principal  de  către operatorii  de  salubritate  şi  se  bazează în mare măsură  pe  estimări  

şi  nu  pe  date  precise, obţinute prin cântăriri.  

În cadrul grupurilor  de  lucru,  în  etapa  de  elaborare  a  PJGD,  au   fost  analizate  

datele  privind generarea deşeurilor municipale deţinute de către APM, date rezultate din 

raportările statistice.   

 

Cantităţi de deşeuri municipale generate  
Deşeurile  municipale  generate  cuprind  atât  deşeurile  generate  şi  colectate  (în  

amestec  sau  selectiv), cât şi deşeurile generate şi necolectate. Deşeurile colectate 

reprezintă deşeurile generate care  sunt  colectate  prin  servicii  de  salubritate.   

Indicatorii  de  generare  deşeuri  menajere  în  mediul  urban  şi  rural  recomandaţi  

de  Metodologie sunt  0,9 kg/loc/zi în mediul  urban şi 0,4 kg/loc/ zi în mediul rural (în judeţ 

nu  au  fost realizate până în prezent măsurători).  

Datele de bază privind  generarea  deşeurilor  municipale  sunt  furnizate  în 

principal  de  către operatorii  de  salubritate  pe  baza  chestionarelor de anchetă statistică 

(date  bazate  în  mare măsură pe estimări şi nu   pe date precise, obţinute prin cântăriri). 

Datele raportate pentru anii 2005 şi 2006 au  fost validate de Agenţia Naţională pentru 

Potecţia Mediului (Tabelul 3.10. şi Tabelul 3.11.).  
În ceea ce priveşte cantităţile de deşeuri municipale colectate selectiv, la cantităţile 

declarate de agenţii de salubritate au fost adaugate şi cantităţile de deşeuri colectate de la 

populaţie de către agenţii economici autorizaţi pentru  colectarea deşeurilor reciclabile. 
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Tabelul 3.10.- Cantităţi  de  deşeuri  municipale  generate  în   perioada  2001 –2006 

Cantitate deşeuri 
 

 
Tipuri de deşeuri 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. Deşeuri municipale 
(deşeuri 
menajere şi 
asimilabile din 
comerţ, industrie, 
instituţii), 
din care: 

 
 
 

369.49 

 
 
 

333.14 

 
 
 

326.06 

 
 
 

274.8 

 
 
 

250.850 

 
 
 

269.770

1.1. Deşeuri menajere 
colectate în 
amestec de la 
populaţie 

 
 
250.06 

 
 

220.68 

 
 

213.56 

 
 

179.53 

 
 

164.340 

 
 

159.870

1.2. Deşeuri asimilabile 
din comerţ, 
industrie, instituţii, 
colectate în 
amestec 

 
 
 

70.988 

 
 
 

67.243 

 
 
 

65.396 

 
 
 

67.536 

 
 
 

61.060 

 
 
 

83.960 

Deşeuri municipale 
(menajere şi 
asimilabile) 
colectate separat, 
din 
Care: 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

455 

 
 
 

832 

 
 
 

850 

 
 
 

820 

hârtie şi carton - - 350 732 690 710 
- sticlă - - 82 - - - 
- plastic - - 23 100 110 110 
- metale - - - - 50 - 
- lemn - - - - - - 

1.3. 

biodegradabile - - - - - - 
1.4. Deşeuri 

voluminoase 
- - - - - - 

1.5. Deşeuri din grădini 
şi parcuri 

 
1.360 

 
1.450 

 
1.395 

 
591 

 
140 

 
1.380 

1.6. Deşeuri din pieţe 5.880 5.340 5.576 4.508 2.510 3.240 
1.7. Deşeuri stradale 26.958 23.754 25.027 21.844 21.150 20.500 
1.8. Deşeuri menajere 

generate şi 
necolectate 

 
14.235 

 
14.667 

 
14.655 

 
- 

 
800 

 
- 

 Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 
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Tabelul 3.11. - Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale în  perioada 2001 – 2005 
conform datelor raportate 

Cantitate depozitată 
 (t/an) 

Depozit/localitate 

2001 2002 2003 2004 2005 
Umbrăreşti / Târgu Bujor nd nd 110 300 150 
Bâzanu / Bereşti Est nd nd nd 50 450 
Tirighina / Galaţi nd nd 157.900 147.538 161.639 
Rateş / Tecuci nd nd 106.829 27.700 22.087 
TOTAL - - 264.839 175.588 184.326 

 

Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

Indice de generare a deşeurilor municipale  
Indicatorii de generare a deşeurilor  municipale,  exprimaţi  în  kg/locuitor  x  an,  

reprezintă  un parametru  important atât de verificare a plauzabilităţii datelor, cât şi pentru  

calculul prognozei de generare.  

Indicatorii de generare se calculează atât  pentru deşeurile municipale, cât şi pentru 

deşeurile menajere pe baza cantităţii generate şi a populaţiei. În următorul tabel se 

prezintă variaţia indicatorilor de generare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor 

menajere colectate în amestec de la populaţie, în perioada 2001-2006, indicatori  calculaţi 

pe baza datelor din Tabelul 3.12. 

Având în vedere nivelul actual de colectare a deşeurilor, valorile indicatorilor de 

generare sunt destul  de  ridicate.  Se  poate  observa  că  valoarea  indicelui  de  

generare  a  deşeurilor  la  nivelul anului  2005  (404  kg/locuitor  x  an)  este  mai  mare  

decât  media  la  nivel  naţional  (364 kg/locuitor x an conform raport EUROSTAT). O  

posibilă explicaţie privind calitatea datelor raportate şi gradul de incertitudine al acestora 

este faptul că raportările s-au  bazat pe estimări şi nu  pe cântăriri.   

 
Tabelul 3.12 - Indicatori de generare a deşeurilor 

 2001 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

Deşeuri 
municipale 
generate (t) 

 
369.490 

 
333.142 

 
326.064 

 
274.849 

 
250.850 

 
269.770 

Deşeuri menajere 
colectate în 
amestec de la 
populaţie (t) 

 
 

250.069 

 
 

220.688 

 
 

213.560 

 
 

179.538 

 
 

164.340 

 
 

159.870 



Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind  
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2007-2020 

 
 

62 

 2001 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

Populaţia totală 
 (nr. locuitori) 

 
643.253 

 
626.277 

 
622.936 

 
621.161 

 
620.500 

 
617.979 

Populaţie 
deservită (nr. 
locuitori) 

 
383.244 

 
358.373 

 
349.137 

 
340.737 

 
339.435 

 
349.170 

Indicator deşeuri 
municipale 
Generate 
 (kg/loc x an) 

 
 

574 

 
 

532 

 
 

523 

 
 

442 

 
 

404 

 
 

437 

Indicator deşeuri 
menajere 
colectate  
(kg/loc x an) 

653 616 612 527 484 458 

Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 
Estimarea  cantităţilor  de  deşeuri  municipale  generate  la  nivelul  anului  

2005 (anul de referinţă)  
Cantităţile de deşeuri menajere colectate şi necolectate de la populaţie au fost 

calculate pe baza datelor  disponibile  privind  aria  de  acoperire cu servicii de salubrizare 

şi  a indicilor de generare de 0,9 kg/locuitor x zi în mediul urban şi 0,4 kg/locuitor x  zi în 

mediul rural.  

Analizând  datele  raportate  şi  datele  rezultate  în  urma  calculelor  (Tabelul  
3.13)  se  poate constata  faptul  că  datelele  raportate  în  perioada  2001 – 2006  privind  

cantitatea  de  deşeuri menajere colectate de la populaţie sunt supraestimate. În ceea ce 

priveşte cantităţile de deşeuri menajere necolectate, acestea sunt subestimate pe întreaga 

perioadă sau nu  au  fost disponibile.  

Pe  baza  datelor  raportate  şi  a  celor  rezultate  în  urma  calculelor  au  fost  

estimate  cantităţile  de deşeuri municipale generate în anul 2005, ce reprezintă baza de 

calcul a prognozei de generare a deşeurilor (Tabelul 3.14). 
 

 

 

 

 

 

 



Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind  
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2007-2020 

 
 

63 

Tabelul 3.13.- Deşeuri  menajere  generate  colectate  şi  recolectate  în perioada 
2001 – 2006 conform datelor raportate şi a celor estimate 

Cantitate deşeuri 
 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Date raportate 

 
Deşeuri menajere 
colectate 
în amestec  

 
 

250.06 

 
 

220.68 

 
 

213.560 

 
 

179.538 

 
 

164.340 

 
 

159.87 
Deşeuri menajere 
generate 
şi necolectate  
 
 

 
 

14.235 

 
 

14.667 

 
 

14.655 

 
 
- 

 
 

800 

 
 
- 

Date estimate 
 

Deşeuri menajere 
colectate 
în amestec  

 
 

125.89 

 
 

117.72

 
 

114.234 

 
 

111.474 

 
 

111.336 

 
 

114.53
Deşeuri menajere 
generate 
şi necolectate  

 
 

37.961 

 
 

39.114

 
 

41.548 

 
 

43.701 

 
 

43.651 

 
 

39.704
Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 
 
 
Tabelul 3.14. - Estimarea cantitătilor de deşeuri  municipale  generate  în  anii  2001-

2006  în  judeţul Galaţi 

Cantitate deşeuri 
(tone) 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Date raportate 

 
Deşeuri 
menajere 
colectate 
în amestec de la 
populaţie 

 
 

250.069 

 
 

220.688

 
 

213.560 

 
 

179.538 

 
 

164.340 

 
 

159.870 

Deşeuri 
menajere 
generate 
şi necolectate de 
la populaţie 

 
 

14.235 

 
 

14.667 

 
 

14.655 

 
 
- 

 
 

800 

 
 
- 
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Date estimate 
 

Deşeuri 
menajere 
colectate 
în amestec de la 
populaţie 

 
 

125.896 

 
 

117.726

 
 

114.234 

 
 

111.474 

 
 

111.336 

 
 

114.534 

Deşeuri 
menajere 
generate 
şi necolectate de 
la populaţie 

 
 

37.961 

 
 

39.114 

 
 

41.548 

 
 

43.701 

 
 

43.651 

 
 

39.704 

Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

Pe baza cantităţilor de deşeuri estimate pentru anul 2005 au fost recalculaţi  

indicatorii de generare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor menajere colectate 

în amestec de la populaţie (Tabelul 3.15.).     
 

Tabelul 3.15. -  Indicatori de generare a deşeurilor la  nivelul anului 2005 

Cantitate de deşeuri (tone) Nr. 
Crt 
 

 
Tipuri de deşeuri 

 
Cod 

deşeu date 
raportate 

 

2005 
(date estimate)

1. Deşeuri municipale (deşeuri 
menajere şi 
asimilabile din comerţ, industrie, 
instituţii) din care: 

20 
15 01 

 
250.850 

 
240.697 

1.1. Deşeuri menajere colectate în 
amestec de la populaţie 
 

20 03 01 164.340 111.336 

1.2. Deşeuri asimilabile din comerţ, 
industrie, 
instituţii colectate în amestec 

 
20 03 01 

 
61.060 

 
61.060 

1.3. Deşeuri municipale (menajere şi 
asimilabile) colectate selectiv 

20 01 
15 01 

850 850 

1.4. Deşeuri voluminoase 20 03 07 0 0 
1.5. Deşeuri din grădini şi parcuri 20 02 140 140 
1.6. Deşeuri din pieţe 20 03 02 2.510 2.510 
1.7. Deşeuri stradale 20 03 03 21.150 21.150 
1.8. Deşeuri menajere generate şi 

necolectate 
20 01 
15 01 

800 43.651 

Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 



Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind  
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2007-2020 

 
 

65 

Se  poate  observa  că  valoarea  indicelui  de  generare  a  deşeurilor  calculată  pe  

baza  datelor estimate (388 kg/locuitor x an) este în continuare mai mare decât media la 

nivel naţional (364 kg/locuitor x an conform raport EUROSTAT). 

 

Compoziţia deşeurilor menajere  
Datele  privind  compoziţia  deşeurilor  prezintă  o  importanţă  deosebită,  definind  

potenţialul pentru  valorificarea deşeurilor şi ajutând la stabilirea sistemelor de colectare.  

Compoziţia  deşeurilor  menajere  şi  asimilabile  la  nivelul  judeţului  Galaţi,  

existentă  în  baza  de date GD-MUN pentru  anul 2005, este prezentată la nivelul 

întregului judeţ, fară a fi defalcată pe mediul  urban şi mediul rural. Compoziţia deşeurilor 

menajere este estimată pe baza datelor din  chestionarele  de  anchetă  statistică  

completate  de  operatorii  de  salubritate,  nefiind determinată  prin  măsurători (Tabelul 
3.16.) 

De  asemenea  nu   au   fost  disponibile  date  privind  ponderea materialelor de 

deşeuri de ambalaje în deşeurile menajere la nivelul judeţului Galaţi.  

Începând  cu  anul  2008  va  fi  necesar  a  se  determina  compoziţia  deşeurilor  

prin  măsurători, separat  pentru  mediul  urban  şi  rural.  Totodată  va  trebui  determinată  

prin  măsurători compoziţia deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere. 

 
Tabelul 3.16 Compoziţia estimată a deşeurilor menajere pentru anul 2005  

ANUL 2005  
Compoziţia Cantitate 

 tone 
% 

Hârtie şi carton 24.869 10,99 
Textile  12.330 5,45 
Plastic  13.208,3 5,84 
Sticlă  20.781,1 9,19 
Metale  8.407,4 3,72 
Biodegradabile  95.027 42 
Deşeuri inerte  13.983,8 6,18 
Altele   37.638,8 16,64 
TOTAL  226.245,8 100 

Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 
În Tabelul nr. 3.17. este prezentată compoziţia deşerilor menajere în judeţul Galaţi 

la nivelul anul 2008. 
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Tabelul 3.17. Compoziţia  medie  estimată  a  deşeurilor  menajere la  nivelul 
judeţului Galaţi – sursa de date APM Galaţi 

Mediul urban Mediul rural 
Pondere (%) Pondere (%) 

 
Material Cantitate 

(kg/loc)   
 

Total Din  care
ambalaje

Cantitate  
(kg/loc)   Total Din  care

ambalaje
Hârtie şi carton   69,32 11,5 - 0,27 0,5 - 
Sticlă   30,14 5 - 0,27 0,5 - 
Plastic   56,66 9,4 - 1,65 3 - 
Metale   31,95 5,3 - 1,1 2 - 
Lemn   1,2 0,2 - - - - 
Textile   5,63 1 - 1,76 0,5 - 
Biodegradabile   317,68 52,7 - 45,2 82,5 - 
Altele   89,71 14,9 - 4,5 11 - 

Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 
Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale  
În  vederea  determinării  cantităţii  de  deşeuri  biodegradabile  municipale  

generate  este  necesară cunoaşterea  ponderii  acestor  deşeuri  atât  în  deşeurile  

menajere  (pe  medii  şi  cu   evidenţierea ponderii deşeurilor alimentare, de grădină, 

deşeurilor de hârtie, carton, lemn), cât şi în deşeurile asimilabile  din  comerţ,  industrie,  

instituţii, în deşeurile voluminoase, din grădini şi parcuri, din pieţe şi în deşeurile stradale.  

Începând cu anul 2008 este necesar a se determina ponderea deşeurilor  

biodegradabile prin  masurători, separat pentru mediul urban  şi rural. 

 

Colectarea şi transportul deşeurilor  
Serviciul  de  salubrizare  al  localităţilor  (pre-colectare,  colectare,  transport,  

tratare  şi  eliminare deşeuri  municipale)  se  desfăşoară  sub  controlul,  conducerea  sau   

coordonarea  autorităţilor publice locale.  

Activitatea de salubrizare se poate realiza prin:  

• gestiune directă de către autorităţile administraţiei publice locale, prin  

compartimente specializate organizate în cadrul consiliului local;  

• gestiune delegată - când autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru  

realizarea serviciilor  la  unul  sau   mai  mulţi  operatori  de  servicii  publice,  cărora  

le  încredinţează  (în baza  unui  contract  de  delegare  a  gestiunii)  gestiunea  

propriu - zisă  a  serviciilor,  precum  şi administrarea  şi  exploatarea  sistemelor  

publice  tehnico-edilitare  necesare  în  vederea realizării acestora.  
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Activităţile de colectare şi transport al deşeurilor municipale din judeţul Galaţi sunt 

organizate diferit,  în  funcţie  de  mărimea  localităţii,  numărul  persoanelor  deservite,  

dotare,  forma  de proprietate.  

  

Organizarea colectării deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi şi gradul de 
acoperire cu servicii de salubrizare  

În prezent, toate municipalităţile sunt acoperite de servicii de salubritate. Operatorii 

de servicii de salubritate facturează şi colectează taxele de la gospodării pentru  ridicarea 

deşeurilor. Taxele sunt  în  general  stabilite  în  funcţie  de  numărul  locuitorilor  dintr-o  

gospodărie  sau   de  numărul de pubele descărcate.     

În  general  în  zonele  rurale  nu   sunt  organizate  sisteme  de  salubritate  publice.  

În  anul  2007 societatea  SC  Compania  Romprest  SĂ  Tecuci  a  încheiat  contracte  de  

prestări  servicii  şi  în mediul rural (comunele Matca, Corod, Munteni), deservind  un 

număr de 6.026 persoane (2,26 % din numărul total de locuitori ai judeţului). 

La  nivelul  anului  2005,  populaţia  deservită cu servicii de salubritate  reprezenta  

aproximativ 54,7 % din  numărul  total  de  locuitori  ai  judeţului,  în  mediul  urban  aria  

de  acoperire  fiind de peste  95  %,  iar  în  mediul  rural  de  doar  0,3  %.  La  nivelul  

anului  2006,  populaţia  deservită  cu  servicii  de  salubritate  era  de  aproximativ  99  %  

în  mediul  urban  şi  0,3  %  în  mediu rural, reprezentând aproximativ 56,5 % din numărul 

total de locuitori.   

În Tabelul 3.18. şi Tabelul 3.19. este prezentată evoluţia gradului de acoperire cu  

servicii de salubrizare în  judeţul  Galaţi  în  perioada  2001–2006.   
 

Tabelul 3.18 - Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare 
Număr locuitori  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total populaţie   
 

643.253 626.277 622.936 621.161 620.500 617.979

Total deservit (nr) 383.244 358.373 349.137 340.737 339.435 349.170
Total deservit (%)   59,58 57,22 56,05 54,85 54,70 56,50 
Total nedeservit (nr)   260.009 267.904 273.799 280.424 281.065 268.809
Total nedeservit (%)   40,42 42,78 43,95 45,15 45,30 43,50 
Populaţie urbană    
 

383.244 358.373 355.251 353.349 352.847 350.759

Populaţie urbană deservită 
(nr)     

383.244 358.373 346.628 338.228 338.515 348.250

Populaţie urbană deservită 
(%)   

100,00 100,00 97,57 95,72 95,94 99,28 
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Populaţie  urbană 
nedeservită (nr)   

0 0 8.623 15.121 14.332 2.509 

Populaţie  urbană 
nedeservită (%)   

0,00 0,00 2,43 4,28 4,06 0,72 

Populaţie rurală   260.009 267.904 267.685 267.812 267.653 267.220
Populaţie rurală deservită 
(nr)     

0 0 2.509 2.509 920 920 

Populaţie rurală deservită 
(%)   

0,00 0,00 0,94 0,94 0,34 0,34 

Populaţie rurală 
nedeservită (nr)   

260.009 267.904 265.176 265.303 266.733 266.300

Populaţie rurală 
nedeservită (%)   

100,00 100,00 99,06 99,06 99,66 99,66 

Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

Tabelul 3.19. - Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare în judeţul 
Galaţi în perioada 2001 – 2006 

Număr locuitori  
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total populaţie   643.253 626.277 622.936 621.161 620.500 617.979
Total deservit (nr) 383.244 358.373 349.137 340.737 339.435 349.170
Total deservit (%)   59,58 57,22 56,05 54,85 54,70 56,50 
Total nedeservit (nr)   260.009 267.904 273.799 280.424 281.065 268.809
Total nedeservit (%)   40,42 42,78 43,95 45,15 45,30 43,50 
Populaţie urbană    383.244 358.373 355.251 353.349 352.847 350.759
Populaţie urbană deservită 
(nr)     

383.244 358.373 346.628 338.228 338.515 348.250

Populaţie urbană deservită 
(%)   

100,00 100,00 97,57 95,72 95,94 99,28 

Populaţie  urbană 
nedeservită (nr)   

0 0 8.623 15.121 14.332 2.509 

Populaţie  urbană 
nedeservită (%)   

0,00 0,00 2,43 4,28 4,06 0,72 

Populaţie rurală   260.009 267.904 267.685 267.812 267.653 267.220
Populaţie rurală deservită 
(nr)     

0 0 2.509 2.509 920 920 

Populaţie rurală deservită 
(%)   

0,00 0,00 0,94 0,94 0,34 0,34 

Populaţie rurală 
nedeservită (nr)   

260.009 267.904 265.176 265.303 266.733 266.300

Populaţie rurală 
nedeservită (%)   

100,00 100,00 99,06 99,06 99,66 99,66 

Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

În  ceea  ce  priveşte  sistemele  de  colectare  selectivă  existente  la  nivelul  

judeţului (Tabelul 3.20.)  în  anul  2007 era implementat  un astfel de sistem doar în 
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municipiul Tecuci, colectarea selectivă realizând -se pentru   plastic  şi  hârtie/carton.            

Pâna  în  anul  2007  în  judeţul  Galaţi  nu  au   fost  organizate sisteme de colectare 

selectivă a deşeurilor de la populaţie. 

 
Tabelul 3.20. -  Sisteme  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  existente  în   judeţul  

Galaţi  la  nivelul anului 2007 
 
 
 

Localitate 

Număr 
locuitori 

care 
selectează 

separat 
deşeuri de 

hârtie şi 
carton 

Număr 
locuitori 

care 
selectează 

separat 
deşeuri de 

plastic 

Număr 
locuitori 

care 
selectează 

separat 
deşeuri de 

sticlă 

Număr 
locuitori 

care 
selectează 

separat 
deşeuri de 

metal 

Număr 
locuitori care 

selectează 
separat 
deşeuri 

biodegradabil 

 
 
 

Observaţii
 

 
Tecuci 

 
31.500 

 
31.500 

 
0 

 
0 

 
0 

SC 
Compania 
Romprest 
SĂ Tecuci

TOTAL 31.500 31.500 0 0 0 - 
 Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 
Date privind agenţii de salubrizare  
Activităţile de colectare şi transport al deşeurilor municipale din judeţul Galaţi sunt 

organizate diferit,  în  funcţie  de  mărimea  localităţii,  numărul  persoanelor  deservite,  

dotare,  forma  de proprietate.  

În  general  în  zonele  rurale  nu   sunt  organizate  sisteme  de  salubritate  publice.  

În  unele  zone rurale,  autorităţile  locale  operează  prin  propriile  sisteme  de  salubritate  

publice,  ce  nu  deţin autorizaţii  ANRSCUP.  Echipamentul  folosit  este  vechi  şi  în  

stare  precară,  iar  operaţiile desfăşurate sunt simple. În anul 2007 societatea SC 

Compania Romprest SĂ Tecuci a încheiat contracte  de  prestări  servicii  şi  în  mediul  

rural  (comunele  Matca,  Corod,  Munteni),  deservind un număr de 6.026 persoane.  

În Tabelul 3.21. următor este prezentată situaţia operatorilor de salubritate din judeţ 

la nivelul anului 2006. 
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Tabelul 3.21  Situaţia  operatorilor  de  salubritate  din  judeţul  Galaţi  în  anul  2006   
Forma de proprietate 

 
 
 
 

Denumire 

 
 
 

Localităţi 
deservite 

 
Număr 

de 
locuitori 
deserviţi 

 
Integral 
de stat 

 
Majoritar 
de stat 

 
Majoritar 

privat 

 
Autoht 
integral 
de stat 

Intergral 
privat 

cu 
capital 

mixt 

Publică 
de 

interes 
local 

 
 

Autor 
ANRSCP

SC  
Ecosal  

Prest  SĂ   

Galaţi 220. 
000   

x       

SC  RER  
Ecologic  
Service  

SRL     
 

Galaţi 76. 000   x    x 

SC  
Compania  
Romprest  

SĂ   

Tecuci   40. 000   x    x 

Primăria   
Târgu   
Bujor   

Târgu   
Bujor   

3. 670      x  

Primăria  
Bereşti   

Bereşti 1. 500      x  

Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 
Dotarea agenţilor de salubrizare  
 
Până în prezent, practica curentă de colectare a deşeurilor menajere este 

colectarea în amestec.  

Colectarea selectivă a deşeurilor menajere nu  este încă implementată la scară 

largă, realizându -se în prezent numai în municipiul Tecuci sau  prin achiziţionare contra 

cost a  unor materiale cu  valoare de piaţă ridicată.  

În cele ce  urmează se prezintă dotarea agenţilor de salubritate existenţi la nivelul 

judeţului, atât în  ceea  ce  priveşte  colectarea  în  amestec  şi  selectivă  a  deşeurilor,  

cât  şi  în  ceea  ce  priveşte transportul acestora ( Tabelul 3.22, Tabelul 3.23, Tabelul 
3.24) 
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Tabelul 3.22. Dotarea agenţilor de salubritate pentru colectarea deşeurilor menajere 
în amestec – anul 2006 

Operator de salubritate 
 

Tip recipienţi de 
colectare 

Număr recipienţi 

Pubelă120 l   57 
Pubelă 240 l   238 
Eurocontainer 1100 l   330 

SC RER Ecologic Service SRL 

Container 4000 l   33 
Pubelă 120 l   2.438 
Pubelă 240 l   4.352 
Eurocontainer 1100 l   323 

SC Compania Romprest SĂ 

Container 4000 l   - 
Pubelă 120 l   900 
Pubelă 240 l   992 
Eurocontainer 1100 l   432 

SC Ecosal Prest SĂ 

Container 4000 l   333 
Pubelă 120 l   60 
Pubelă 240 l   - 
Eurocontainer 1100 l   60 

Primăria Târgu Bujor 

Container 4000 l   - 
Pubela 120 l   30 
Pubelă 240 l   6 
Eurocontainer 1100 l   - 

Primăria Bereşti 

Container 4000 l   - 
Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi – 2008 

 

 

Tabelul 3. 23. -  Dotarea  agenţilor  de  salubritate  pentru  colectarea  selectivă  a  
deşeurilor menajere– anul 2006 

Operator de 
salubritate 

Tip deşeu colectat 
selectiv 

Tip recipienţi de 
colectare 

Număr recipienţi 

Hârtie/carton   Pubelă 240 l 5 SC Compania 
Romprest SĂ Plastic   Pubelă 240 l 5 

Hârtie/carton   Eurocontainer 1100 l  1 SC RER Ecologic 
Service SRL Plastic  Container 400 l   11 
SC Ecosal Prest SĂ - - - 
Primăria Târgu 
Bujor 

- - - 

Primăria Bereşti - - - 
Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 
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Tabelul 3.24. - Dotarea  agenţilor  de  salubritate  pentru  transportul  deşeurilor 
menajere– anul 2006 

Operator de 
salubritate 

Tip utilaj Număr Capacitatea 
utilajului (mc) 

Autogunoieră 
compactoare 

6  

Autotransportor 
container 

4  

Tractor cu  remorcă 1  

 
 
SC RER Ecologic 
Service SRL 

Basculantă -  
Autogunoieră 
compactoare 

3  

Autotransportor 
container 

1  

Tractor cu  remorcă 1  

 
 
SC Compania 
Romprest SĂ 

Basculantă 1 Unimog  
Autogunoieră 
compactoare 

19 13,5 

Autotransportor 
container 

4 15 

Tractor cu  remorcă 4 15 

 
 
SC Ecosal Prest SĂ

Basculantă - - 
Autogunoieră 
compactoare 

- - 

Autotransportor 
container 

1 2 

Tractor cu  remorcă 1 4 

 
 
 
Primăria Târgu 
Bujor 

Basculantă - - 
Autogunoieră 
compactoare 

- - 

Autotransportor 
container 

1 2 

Tractor cu  remorcă - - 

 
 
 
Primăria Bereşti 

Basculantă 1 6,5 
Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

Date privind staţiile de transfer  
În judeţul Galaţi  nu există în prezent staţii de transfer în funcţiune.   

 

Sortarea deşeurilor municipale   
Scopul  unei instalaţii de sortare este separarea din deşeurile municipale a fracţiilor 

valorificabile material. Principalele materiale sortate sunt: hârtia, plasticul, sticla, metalele 

şi lemnul.  
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În prezent în judeţul Galaţi nu există instalaţii de sortare în funcţiune.   

 
Valorificarea deşeurilor municipale 
Întrucât în prezent nu este implementat sistemul de colectare selectivă la scară 

largă, cantităţile de deşeuri municipale reciclabile colectate şi valorificate sunt uscate.   

Agenţii economici tip REMAT existenţi în judeţ achiziţionează, de la persoane fizice 

şi juridice autorizate, deşeuri reciclabile (ex. hârtie şi carton, metale, mase plastice)  pe 

care le tratează în vederea  reciclării şi apoi le trimit la  unitaţile valorificatoare, după o 

prelucrare prealabilă (sortare, dezmembrare, mărunţire, presare, balotare).  

În Tabelul 3.25. sunt prezentate datele de identificare ale principalelor unităţi ce 

desfaşoară activităţi de colectare şi tratare deşeuri reciclabile, precum şi date ale unităţilor  

ce  desfăşoară activităţi de valorificare (reciclare) a acestor deşeuri.  

Valorificarea finală se realizează în  unităţi industriale  unde sunt produse materiale 

noi, precum hârtie/carton, sticlă, metale. În Regiunea 2 Sud-Est există  urmatoarele mari  

unităţi industriale: 

• Combinatul siderurgic Arcelor Mittal Galaţi; 

• Fabrica de Hârtie/Carton din Brăila. 

 

Tabelul 3.25. - Unităţi de colectare, tratare şi valorificare a deşeurilor, existente în 
judeţul Galaţi 

Agent economic Tip deşeu 
colectat/prelucrat 

Echipamente Capacitate 

RER Ecologic 
Service 
SRL 

Deşeuri hârtie/carton 
Deşeuri de mase 
plastice 

- - 

SC TINGO Scraps 
Recycling 
Company 
S.R.L 

Deşeuri hârtie/carton 
Deşeuri de mase 
plastice 
DEEE 
Acumulatori 
Deşeuri metalice 
feroase şi neferoase 

Granulator 
ZERMA 
GSC 500 
Presă folie 
Strautman 
Presă balotat 
hârtie 
Utilaje de încărcat 
şi 
transportat 

800 t/an - hârtie 
 
1.000 t/an - navete 
PVC 
 
100 t/an - folie 
 

SC IRICAD SRL Deşeuri hârtie/carton 
Deşeuri metalice 

Presă de balotat 
tip AL 
4000 MP 
Presă de balotat 

50.000 t/an – 
deşeuri metalice 
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tip AM 3 
Utilaje de încărcat 
şi 
transportat 

SC TASTROM 
Recycling 
Company 
S.R.L. 
 

Deşeuri metalice 
feroase şi neferoase 

Prese hidraulice 
Maşina de îndoit 
Foarfecă ghilotina 
Utilaje de încărcat 
şi 
transportat 

100.000 t/an – 
deşeuri metalice 
feroase şi 
neferoase 

SC NEVADA 
BUTNARU SNC 

Deşeuri metalice 
feroase şi neferoase 

Presă de balotat 
Utilaje de încărcat 
şi 
transportat 

12.500 t/an – 
deşeuri metalice 
feroase şi 
neferoase 

SC DANUBE 
Recyclage 

Deşeuri textile Presă 
Destramator 

40 t/lună 
200 t/lună 

SC ECOTASTE 
SRL 

Deşeuri de mase 
plastice (PET) 

Instalaţie spălare 
Moară măcinat 
PET 

30 t/lună 
30 t/lună 

SC REMAT SĂ Deşeuri hârtie/carton 
Deşeuri de mase 
plastice 
DEEE 
Deşeuri metalice 
feroase şi neferoase 
Acumulatori 
Anvelope 

Presă balotat tablă 
Presă balotat 
neferoase 
Presă balotat 
hârtie 
Presă balotat PET 
Utilaje de încărcat 
şi 
transportat 

250 tf - fier 
65 tf – neferoase 
 
65 tf - hârtie 
65 tf - PET 
 

SC ERSAN IMPEX 
SRL 

Deşeuri de mase 
plastice 

- - 

SC LEGISLAT SRL Deşeuri de mase 
plastice 
Deşeuri hârtie/carton
Deşeuri metalice 
feroase şi neferoase 
Anvelope 

- - 

Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 
Compostarea deşeurilor  
În instalaţiile de compostare  pot  fi  prelucrate  deşeurile  biodegradabile  

municipale  colectate selectiv, precum şi nămolurile rezultate de la staţiile de epurare 

orăşeneşti. În urma procesului de compostare rezultă compostul, care poate avea diferite  

utilizări, funcţie de calitatea acestuia (agricultura, remedierea terenurilor degradate etc.).  

În judeţul Galaţi  nu există  unităţi de compostare a deşeurilor. 
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Tratarea mecano - biologică  
În instalaţiile de tratare mecano-biologica sunt tratate deşeurile municipale printr-o 

combinaţie de  procese  mecanice  şi  biologice.  În  procesul  de  tratare  mecano-

biologică  sunt  separate mecanic  deşeurile  valorificabile  material  şi  energetic,  iar  

deşeurile  reziduale  sunt  inertizate biologic.  

În judeţul Galaţi  nu există staţii de tratare mecano - biologică a deşeurilor. 

 

Tratarea termică  
La  nivelul  judeţului  Galaţi,  precum  şi  la  nivelul  Regiunii  2  Sud–Est,  nu  există  

instalaţii  de tratare termică a deşeurilor municipale nepericuloase.  

La  nivelul  Regiunii  există  în  judeţul  Constanţa  un  incinerator  pentru   deşeuri  

periculoase, inclusiv rezultate din activităţi medicale (“Sistem de incinerare ecologică 

prevazut cu  instalaţie de  răcire  şi  tratare  a  gazelor  aparţinând SC  ECO  FIRE  

SISTEMS  SRL,  realizat  cu   finanţare din  Fondul  pentru   mediu,  amplasat  pe  

platforma  SC  ROMPETROL  RAFINARE  SĂ, capacitate  finală  10.000  tone/an  (în  

prima  etapă  capacitatea  va  fi  de  6.000  tone/an)  şi  o instalaţie  de  co-incineare  

(fabrica  de  ciment  Lafarge  Medgidia  ce  face  parte  din  Lafarge Group). 

 

Eliminarea deşeurilor  
În prezent, cea mai mare parte a deşeurilor municipale generate sunt eliminate prin 

depozitare (Tabel 3.26.) 
Conform  Planului  de  implementare  şi  HG  nr.  349/2005  privind  depozitarea  

deşeurilor,  la nivelul  judeţului  Galaţi  există  patru  depozite  eco forme  pentru  deşeuri  

periculoase (clasa  „b”)  aferente  localităţilor  urbane.   

Conform  Planului  de  implementare  a  directivei  privind  depozitarea,  după  data  

aderării, depozitele  care  vor  sista  depozitarea  se  vor  închide  conform  cu   cerinţele  

Directivei 1999/31/CE, într-o perioadă de maxim  2 ani după sistarea depozitării.  

Suprafaţa  ocupată  de  aceste  depozite  este  de  aproximativ  8,15  ha.  Aproape  

toate colectările sunt operate de companii aparţinând municipalităţilor, care sunt în general 

principalii  operatori de  deşeuri.  Doar  o  parte  din  depozite au autorizaţii de  funcţionare  

şi  programe  de monitorizare a mediului.    

Pentru  depozitele existente necontrolate, cantitatea deşeurilor depozitată este 

înregistrată prin numărarea containerelor care intră în  unitate şi prin cantitatea medie de 

deşeuri din containere.  
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O  parte  din  depozite  nu sunt  îngrădite  şi  nici unul  nu  este  prevăzut  cu  

sisteme  de  colectare  a levigatului şi a gazului de depozit.  

În prezent în judeţul Galaţi  nu exista depozite conforme pentru  eliminarea 

deşeurilor.   

În  proiectul  ISPA  2003/RO/16/P/PE/027  –  „Managementul  integrat  al  

deşeurilor  urbane solide  în  Municipiul  Galaţi  şi  în  zonele  învecinate”  sunt  prevazute  

închiderea  depozitului actual  Tirighina/Galaţi  şi  construirea  noului  depozit  ecologic  

Tirighina. 

În tabelele următoare sunt prezentate date generale privind depozitele  neconfome  

din zona urbană a judeţului Galaţi, precum şi evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate 

(atât  deşeuri municipale, cât şi deşeuri industriale nepericuloase şi deşeuri din construcţii 

şi demolări acceptate la depozitare). 
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Tabelul 3.26.  - Depozite de deşeuri – date generale 

Nr. 
crt. 

LOCALITATEA Cantitate
totală 
tone 

deşeuri 
menajere

stradale alte 
deşeuri

depozit existent frecventa 
colectarii 

calitate echipamente 

1 GALAŢI 145,000 - - - RAMPA TIRIGHINA ZILNIC FUNCŢIONALE 
2 TECUCI 75,000 63000 12000 - RAMPA RATES ZILNIC BUNĂ 
3 TÂRGU BUJOR 3700 2700 1000 - 2 

PLATF.NEAUTORIZATE
ZILNIC VECHI 

4 BEREŞTI 790 674 116 - NEAUTORIZAT SAPTAMÂNAL BUNĂ 
5 BARCEA NU - - - - - - 
6 BĂLĂBĂNEŞTI NU - - - - - - 
7 BĂLĂŞEŞTI NU - - - - - - 
8 BĂLENI 100 85 5 10 4 PLATF. AUTORIZATE ZILNIC INEXISTENT 

9 BĂNEASA NU - - - - - - 
10 BEREŞTI-MERIA  - - - - - - 
11 BRANIŞTEA NU - - - - - - 
12 BRĂHĂŞEŞTI NU - - - - - - 
13 BUCIUMENI 500 500 - - 2 PLATFORME - - 
14 CAVADINEŞTI 30 15 5 10 - LA NEVOIE - 
15 CERŢEŞTI NU - - - - - - 
16 CORNI NU - - - - - - 
17 COROD NU - - - - - - 
18 COSMEŞTI NU - - - - - - 
19 COSTACHE NEGRI NU - - - - - - 
20 CUCA 4500 4000  500 NEAUTORIZAT ZILNIC BUNĂ 
21 CUDALBI - - - - - - - 
22 CUZA VODĂ 200 100 50 50 PLATF. 

NEAUTORIZATA 
- - 

23 DRĂGĂNEŞTI - - - - 2 PLATF. AUTORIZATE ZILNIC - 
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Nr. 
crt. 

LOCALITATEA Cantitate
totală 
tone 

deşeuri 
menajere

stradale alte 
deşeuri

depozit existent frecventa 
colectarii 

calitate echipamente 

24 DRĂGUŞENI 20 20 - - 7 PLATF. 
NEAUTORIZATE 

- - 

25 FÂRŢĂNEŞTI   - - - - - 
26 FOLTEŞTI 1200 1200 - - - - SATISFĂCĂTOARE 
27 FRUMUŞIŢA 123 85 18 20 - ZILNIC - 
28 FUNDENI  5000 - - - - - - 
29 GHIDIGENI 4225 - - - PLATF. 

NEAUTORIZATE 
- - 

30 GOHOR 50 50 - - PLATF. AUTORIZATE - - 

31 GRIVIŢA 35000 20000 7000 8000 5 PLATF  VECHI 
32 INDEPENDENŢA 3000 2500 200 300 - ZILNIC SATISFĂCĂTOARE 
33 IVEŞTI 800 500 150 150 - SĂPTĂMÂNAL - 
34 JORĂŞTI - - - - 3 PLATF. - - 
35 LIEŞTI 11,500 - - - 3 PLATF. 

NEAUTORIZATE 
- NECORESPUNZĂTOARE 

36 MATCA - - - - - - - 
37 MĂSTĂCANI 1500 1500 - - - SĂPTĂM 

ÂNAL 
- 

38 MOVILENI NU - - - - - - 
39 MUNTENI NU - - - - - - 
40 NĂMOLOASA NU - - - - - - 
41 NEGRILEŞTI NU - - - - - - 
42 NICOREŞTI 10,000 9,500 400 100 - SAPTAMÂNAL - 
43 OANCEA NU - - - - - - 
44 PECHEA NU - - - - - - 
45 PISCU NU - - - - - - 
46 POIANA NU - - - - - - 
47 PRIPONEŞTI NU - - - - - - 
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Nr. 
crt. 

LOCALITATEA Cantitate
totală 
tone 

deşeuri 
menajere

stradale alte 
deşeuri

depozit existent frecventa 
colectarii 

calitate echipamente 

48 RĂDEŞTI NU - - - - - - 
49 REDIU (şi SUHURLUI) NU - - - - - - 
50 SCHELA NU - - - - - - 
51 SCÂNTEIEŞTI NU - - - - - - 
52 SLOBOZIA CONACHE NU - - - - - - 

53 SMÂRDAN NU - - - - - - 
54 SMULŢI NU - - - - - - 
55 SUCEVENI NU - - - - - - 
56 ŞENDRENI NU - - - - - - 
57 TUDORVLADIMIRESCU 150 45 20 85 4 PLATF. AUTORIZATE - - 

58 TULUCEŞTI 20,000 - - - 4 PLATFORME PERMANENŢA - 
59 ŢEPU - - - - 4 PLATF. 

NEAUTORIZATE 
- - 

60 UMBRĂREŞTI 500 450 50 - 3 PLATF. 
NEAUTORIZATE 

LUNAR NECORESPUNZĂTOARE 

61 VALEA MĂRULUI NU - - - - - - 
62 VÂNĂTORI 25,000 25,000 - - DA - - 
63 VÂRLEZI NU - - - - - - 
64 VLĂDEŞTI 100 100 - - 2 PLATFORME 

NEAUTORIZATE 
ZILNIC - 

Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
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Tabelul 3.27.  - Depozite de deşeuri – date generale 
Capacitate 
disponibilă 

(m3) 

Denumire 
depozit/localitate 

Tipul Data de 
sistare 

a 
operaţiunilor

Suprafaţa
proiectată

(ha) 

Capacitate
proiectată 

(mc) 
Anul 
2005 

Anul 
2006 

Umbrăreşti / 
Târgu Bujor 

b 2009 1,15 8500 8100 8000 

Bâzanu / Bereşti 
Est 

b 2009 1 2100 2500 1500 

Tirighina / Galaţi b 2014 2,5 5000000 3500000 3200000 
Rateş / Tecuci b 2017 3,5 210000 110000 82000 

Total Judeţ 
Galaţi 

4 8,15 5.220.600 3.619.600 3.294.500

Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi – 2008 

 

Tabelul 3.28. -  Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate 
Cantitate depozitată (t/an) Depozit/localitate 

2001 2002 2003 2004 2005 
Umbrăresti / Târgu 

Bujor 
nd nd 110 300 150 

Bâzanu / Bereşti Est nd nd nd 50 450 
Tirighina / Galaţi nd nd 157.900 147.538 161.639 

Rateş / Tecuci nd nd 106.829 27.700 22.087 

TOTAL - - 264.839 175.588 184.326 
Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

Conform  datelor  din PJGD Galaţi (Tabelul 3.27. şi Tabelul 3.28.),  pe  baza 

raportărilor  primăriilor  în  mediul  rural  au  fost  identificate  un  număr  de  191  spaţii  de 

depozitare  care,  în  general,  sunt  terenuri  neamenajate,  dispuse  prin  Hotarârea  

Consiliului Local, administrate de către primării. Conform prevederilor Art. 3 alin. (7) din 

HG 349/2005 privind  depozitarea  deşeurilor,  toate  spaţiile  de  depozitare  din  zona  

rurală  trebuie  să  se reabiliteze  până  la  data  de  16  iulie  2009  prin  salubrizarea  

zonei  şi  reintroducerea  acesteia  în circuitul natural sau  prin închidere conform 

„Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme  de  deşeuri  

nepericuloase”.  Spaţiile  de  depozitare  a  deşeurilor  existente  în  mediul rural 

inventariate pâna în prezent ocupau o suprafaţa totală de aproximativ 160 ha. Suprafaţa  
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totală  a  depozitelor  neamenajate  din  mediul  rural  nu   este  însă  cunoscută  cu  

exactitate, în cursul anului 2008 fiind necesară o reinventariere a acestora.   

La nivelul judeţului Galaţi sunt în curs de execuţie 5 proiecte care vizează 

managementul deşeurilor în 2 comune şi municipiile Galaţi, Tecuci şi oraşul Târgu Bujor.  

Fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor în curs de execuţie la nivelul 

judeţului Galaţi sunt obţinute din fonduri europene (5 proiecte). 

Prin implementarea acestor proiecte privind managemeul deşeurilor la nivelul 

judeţului Galaţi (Tabelul 3.29.) se urmăreşte: 

 închiderea gropilor de gunoi,  

 construirea unei extensii pentru un depozit ecologic,  

 depozitare temporară, 

 dotarea serviciului de salubritate cu echipamente şi utilaje ( 1725 pubele, 88 

containere, un încărcător frontal, echipamente protecţie şi o autogunoieră), 

 înfiinţarea staţiilor biomecanice a deşeurilor (cuprinde staţiile de selectare/sortare şi 

compostare); 

 conştientizarea publică prin realizarea de campanii de informare, 

 un proiect realizat prin asocierea între o localitate şi un oraş privind managementul 

deşeurilor. 
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Tabelul 3.29. – Investiţiile în curs de desfăşurare privind managementul deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi 
PROIECTE ÎN CURS– MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

 
 ORAŞE ŞI MUNICIPII 

  
75% fonduri ISPA - 1 GALAŢI 23,000,000 în curs de 

derulare 

25% Consiliul Local 
Galaţi (s-a obţinut 
un împrumut de la 
BEI) 

Managementul integrat al deşeurilor în 
municipiul Galaţi şi împrejurimi 
include:construirea staţiei de sortare şi 
compost şi a celor 2 depozite 
temporare("puncte verzi"),închiderea 
gropii de gunoi Tirighina şi construirea 
extensiei pt noul depozit 
ecologic,colectarea selectivă,campanii 
de conştientizare publică,programarea 
investiţiilor viitoare necesare pentru 
managementul mediului la Galaţi 

- 

2 TÂRGU BUJOR 901,165 În curs de 
execuţie 

PHARE 2004 Staţie de compostare a deşeurilor - 

PHARE2004, linie 
buget 016-
772.04.01.04.01.01 

 

FE 853.000    
BS 183.000  

3 TECUCI 1,164,000 Faza 
implementare 
proiect - licitaţie 
PT 

BL 128.000 

Valorificare deşeuri menajere 
platforma de compostare-realizare 
staţie de tratare biomecanică a 
deşeurilor,cuprinzând staţie de 
compostare şi o staţie de 
selectare,transfer  

 
COMUNE 

 
4 DRĂGĂNEŞTI 90,000 în derulare PHARE - în asociere 

cu Primăria 
Tecuci 
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PROIECTE ÎN CURS– MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

5 IVEŞTI 400,000 70% 
 
 
 

PHARE 2004-2006 maşina autogunoieră,încărcător 
frontal,1725 pubele, 88 containere şi 
echipament protecţie 

- 

       Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
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3.2.2. Vehicule scoase din uz (VSU) 
Directiva 2000/53/CE – privind vehiculele  scoase din uz, este transpusă în 

legislaţia română  prin HG 2406/2004 şi stabileşte: 

- măsurile care au ca scop prevenirea apăriţiei deşeurilor provenite de la vehicule precum 

şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de recuperare a vehiculelor scoase din uz şi 

componentelor acestora pentru a reduce cantitatea de deşeuri eliminate precum şi 

îmbunatăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor economici implicaţi în ciclul de 

viaţă al vehiculelor. 

- reutilizarea, reciclarea şi valorificarea energetică într-o proporţie cât mai mare a 

vehiculelor scoase din uz.  

Directiva se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din uz incluzând componentele 

şi materialelor acestora. 

Obiectivul Judeţului privind  gestionarea VSU este  organizarea unei reţele la 

nivel de judeţ a punctelor de colectare şi /sau tratare vehicule scoase din uz. 

Factorii implicaţi în sistemul de implementare sunt: 

- Producătorii şi importatorii  de autovehicule 

- Reciclatorii de autovehicule 

- Agenţii economici care dezmembrează vehicule 

- Producătorii de piese de schimb pentru autovehicule 

- Asociaţiile profesionale ale producătorilor şi importatorilor de autovehicule 

- Autorităţile competente ( MMDD, GNM, RAR, MEC). 

 
Organizarea colectării 
În Municipiul Galaţi firma SC REMAT SCHOLZ SĂ Mehedinţi a deschis un punct de 

lucru în anul 2008, care are în dotare un shredder pentru tratarea VSU. 

Din cauza costurilor de transport, în restul ţării, vehiculele scoase din uz se tratează 

prin dezmembrarea elementelor importante şi apoi balotarea în vederea exportării 

materialului feros. 

 

La nivelul judeţului Galaţi sunt menţionate în Tabelul 3.30. punctele de colectare 

şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz la nivelul anului 2007: 
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Tabelul 3.30.  - Puncte de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz la 
nivelul anului 2007 

Date de identificare 
operator 

economic autorizat 

 
Localizare 

 
Activitate 

desfăşurată 

 
Autorizaţie de 

mediu 
SC Iricad SRL 
Galaţi, Drumul de 
Centură nr. 16 

Galaţi 
Punct de lucrui: 

Comuna Vânatori 

Colectare şi tratare 
VSU (dezmembrare) 

Nr. 17/27.02.2004 
revizuită şi 
prelungită 

SC Remat SĂ 
Galaţi, Calea 
Prutului nr. 53 

Galaţi 
Puncte de lucru: 

Galaţi, Str. 
Vezuviului nr. 52-64 
Tecuci, Str. Mureş 

nr.8 

Colectare şi tratare 
VSU (dezmembrare) 

Nr. 257/12.11.2007 

SC Atlas SĂ 
Galaţi, Sos. 
Smârdan nr. 2 

Galaţi 
Punct de lucru: 

Galaţi, Sos. 
Smârdan nr. 2 

Dezmembrare VSU 
proprii 

Nr. 76/10.05.2006 

SC Gilda SRL 
Galaţi, Str. 
Otelarilor nr. 14 

Galaţi 
Punct de lucur: 

Tirighina, DN 2B 

Colectare şi tratare 
VSU 

(dezmembrare) 

Nr. 27/17.02.2007 

SC Tango Scraps 
Recyling Company 
SRL 

Galaţi Colectare VSU Nr. 191/08.11.2005 

Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

Tabelul 3.31. - Evoluţia numărului total de VSU colectate, tratate şi aflate în stoc în 
perioada 2003 – 2006 în judeţul Galaţi 

Nr. VSU colectate Nr. VSU tratate Nr. VSU în stoc  
An Fabricate 

înainte de 
1980 

Fabricate
după 
1980 

Fabricate 
înainte de 

1980 

Fabricate 
după 1980

Fabricate 
înainte de 

1980 

Fabricate
după 
1980 

2003 - - - 
2004 - - - 
2005 399 199 200 
2006 654 270 384 

Sursa : Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

În prezent, eliminarea vehiculelor scoase din uz (Tabelul 3.31.) este o activitate 

economică profitabilă din cauza faptului că se valorifică doar componentele metalice 

(aproximativ 70% din masa vehiculului), restul fiind eliminate prin depozitare. 

Unităţile de colectare nu au dreptul să trateze VSU, în mod special în ceea ce 

priveşte evacuarea fluidelor şi dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să încheie 

contracte cu unităţile de tratare în ceea ce priveşte perioadele de preluare a vehiculelor, în 
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scopul evitării prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungită a acestora şi al evitării 

blocării activitaţii de colectare. 

Aceste prevederi nu se aplică agenţilor economici care sunt autorizaţi să 

desfăşoare activităţi de colectare şi tratare. 

La nivelul judeţului Galaţi activităţile de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din 

uz sunt desfăşurate de către agenţi economici autorizaţi.  

 

Reciclarea  
În judeţul Galaţi nu există instalaţii de valorificare a deşeurilor provenite din 

dezmembrarea / tratarea VSU. 

Din dezmembrarea VSU pot rezulta acumulatori cu Pb, uleiuri de motor, de 

transmisie şi de ungere, lichide (exclusiv combustibilul), filtre de ulei, catalizatori, 

componenete metalice, anvelope, sticlă, materiale feroase şi neferoase, alte materiale 

provenite din depoluare. 

La nivelul Regiunii există posibilităţi şi facilităţi de reciclare pentru mase plastice în 

defavoarea celorlalte materiale pentru care piaţa de reciclare este foarte redusă, respectiv 

sticla de parbriz, echipamente electrice, metale. Anvelopele uzate pot fi valorificate 

energetic prin coincinerare în cadrul Lafarge Medgidia, judeţul Constanţa. 

Monitorizarea obiectivelor de reutilizare, valorificare şi reciclare se face conform HG 

nr. 2406/2004 modificată şi completată de HG nr. 1313/2006 şi conform Metodologiei 

pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 

alin.(1) şi (2) din HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, aprobată 

prin Ordinul 625/2007 al MMDD. Monitorizarea s-a realizat începând cu data de 1 ianuarie 

2006. 

 

3.2.3. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 
Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 

este transpusă în legislaţia românească prin HG 448/2005 şi are ca obiective principale: 

 - prevenirea apariţiei deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi 

reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestor deşeuri, în scopul reducerii 

cantităţii de deşeuri eliminate ; 

 - îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de 

viaţă al EEE-urilor (producători, distribuitori, consumatori) şi în mod special a agenţilor 

economici direct implicaţi în tratarea deşeurilor de EEE-uri. 
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Planificarea  gestionării DEEE se realizează în scopul prevenirii producerii de 

deşeuri de EEE, precum şi refolosirea, reciclarea şi alte forme de valorificare a  acestora, 

astfel încât să se reducă volumul de deşeuri  eliminate. Impactul asupra mediului, prin  

depozitarea necontrolată a DEEE poate produce poluări în apă, aer, sol. 

 

Legislaţia privind DEEE presupune: 

- creearea de sisteme care să permită deţinătorilor finali să predea DEEE gratuit către 

punctele de colectare; 

- asigurarea colectării de către distribuitorii de EEE a DEEE de acelaşi tip şi în aceeaşi 

cantitate cu echipamentul/echipamente furnizate; 

- asigurarea  unei rate a colectării selective de cel puţin 4 kg/locuitor/an de deşeuri de EEE 

din gospodariile populaţiei; 

- asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul ţării, a punctelor de colectare 

necesare, tinând cont în special de densitatea populaţiei. 

 

Tipuri de DEEE care intră sub prevederile  directivei: 

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 

3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii 

4. Echipamente de larg consum 

5.  Echipamente de iluminat 

6. Unelte electrice şi electronice ( cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) 

7. Jucării,  echipamente sportive şi de agrement 

8. Dispozitive medicale ( cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate) 

9. Instrumente de  supraveghere şi control 

10. Distribuitoare automate. 

 

Obligaţiile producătorilor şi importatorilor   
a) privind proiectarea produsului: 

- să faciliteze operaţiunile de  demontare şi valorificare a componentelor ; 

- să prevadă posibilitaţile de refolosire şi reciclare a DEEE, a componentelor şi 

materialelor lor. 

Este interzis producătorilor să obstrucţioneze refolosirea DEEE. 

b) privind colectarea, preluarea de DEEE: 
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- să organizeze colectarea, valorificarea şi reciclarea DEEE în una din urmatoarele 

modalităţi:  

 individual, folosind surse proprii; 

 transferarea acestor responsabiliţăti, pe baza de contract către operatorul 

economic legal constituit, denumit organizaţie colectivă. 

Producătorii au obligaţia să finanţeze sistemele de colectare, tratare, valorificare şi 

eliminare nepoluantă a deşeurilor istorice provenite de la gospodăriile particulare şi 

depozitate la punctele de colectare. 

Punctele de colectare au obligaţia de a prelua DEEE de la posesorii finali sau 

distribuitori gratuit sau contra unei compensaţii care ţine seama de valoarea 

componentelor reutilizabile din componenţa acestora. 

 

Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să 

optimizeze refolosirea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi 

refolosite sau reciclate. 

Responsabilităţile privind gestionarea DEEE revin MMDD, MEC, Autorităţii 

Naţionale pentru control, prin Garda de Mediu şi Autorităţilor Locale. 
Punctele de colectare a DEEE stabilite până în prezent în judeţul Galaţi sunt 

prezentate în tabelele următoare. Conform HG 448/2005, aceste locuri de depozitare, 

inclusiv depozitare temporară, a DEEE înainte de tratarea lor (fără să aducă atingere 

prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare), trebuie să satisfacă urmatoarele condiţii: 

• suprafeţe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de 

colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacă este cazul, cu decantoare şi epuratoare-

degresatoare; 

• prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate. 

 
Gestionarea DEEE 
Colectarea DEEE se face prin înfiinţarea, începând cu anul 2005, a unor sisteme de 

colectare comune sau individuale.  

Autorităţile administratiei publice locale au obligaţia de a colecta separat DEEE 

de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare 

pentru înfiinţarea punctelor de colectare selectivă  a acestora.  
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În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi 

pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii trebuie să predea 

DEEE pe care le deţin, la punctele de colectare constituite în acest scop. 

Producătorii, terţii care acţionează în numele lor sau organizaţiile colective iau cele 

mai potrivite măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, reutilizare şi reciclare a 

DEEE colectate selectiv, prevăzute în legislaţia în vigoare. 

Conform HG 448/2005, aceste locuri de depozitare, inclusiv depozitare temporară, 

a DEEE înainte de tratarea lor (fără să aducă atingere prevederilor OUG nr. 78/2000 

privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare), trebuie să satisfacă 

următoarele condiţii: 

 suprafeţe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de 

colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacă este cazul, cu decantoare şi 

epuratoare-degresatoare; 

 prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate. 

Punctele de colectare a DEEE stabilite până în prezent în judeţul Galaţi sunt 

prezentate în Tabelul 3.32, Tabelul 3.33 şi Tabelul 3. 34. Conform HG 448/2005, aceste 

locuri de depozitare, inclusiv depozitare temporară, a DEEE înainte de tratarea lor (fără să 

aducă atingere prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare), trebuie să satisfacă urmatoarele condiţii: 

• suprafeţe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a 

pierderilor prin scurgere şi, daca este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare; 

• prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate. 
 

În ceea ce priveşte tratarea DEEE, la nivelul judeţului nu există nicio astfel de 

instalaţie. Cantitatea totală de DEEE colectată de la gospodăriile particulare în judeţul 

Galaţi în anul 2006 a fost de 8,23 tone, iar în anul 2007 de 10,546 tone. 
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Tabelul 3.32. Puncte judeţene de colectare DEEE 
 

Amplasament punct de 
colectare 

 
Amenajare punct de colectare 

Societatea care 
administreaza 

punctul 
de colectare 

 
Autorizare 

 
Observatii 

Galaţi, Str. Smârdan nr.1 Suprafaţa 10.363 m2  
4 hale de depozitare, platforme 

betonate, cântare electronice de 1, 3 şi 
60 t, autoutilitare pentru transport 

deşeuri periculoase, containere pentru 
depozitare separată a deşeurilor 

dezmembrate 

TANGO SCRAPS 
RECYCLING 
COMPANY 

Autorizaţie de 
Mediu nr. 

776/10.07.2003

Operaţional 
Punct judeţean comun 
cu punct de colectare 
local - oraş cu peste 

100.000 locuitori 

Comuna Piscu Suprafaţa 50 m2 
Cântar, platforma betonată, containere 
pentru colectare separată a deşeurilor 

SC REMAT SĂ Autorizaţie de 
Mediu nr. 

235/22.12.2005

Operaţional 
Nu a colectat nimic 

pâna la data de 
31.07.2008. 

Beresti, Str. Stadionului nr. 
39 

Suprafaţa 50 m2 
Cântar, platformă betonată, containere 
pentru colectare separată a deşeurilor 

SC REMAT SĂ Autorizaţie de 
Mediu nr. 

3/09.01.2006 

Operaţional 
Nu a colectat nimic 

pâna la data de 
31.07.2008. 

Târgu Bujor, Str. Recoltei 
nr. 3 

Suprafaţa 7.816 m2 
Cântar, platformă betonată, containere 
pentru colectare separată a deşeurilor 

SC REMAT SĂ Autorizaţie de 
Mediu nr. 

236/22.12.2005

Operaţional 
Nu a colectat nimic 

pâna la data de 
31.07.2008. 

Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 
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Tabelul 3.33. - Puncte de colectare DEEE – oraşe cu peste 100.000 locuitori 
 
Amplasament punct de 
colectare 

 
Amenajare punct de colectare 

Societatea care 
administrează punctul 

de colectare 

 
Autorizare 

 
Observaţii 

Galaţi, Str. Basarabiei nr. 9 Suprafaţa 450 m2 

Cântar, platformă betonată 

TANGO SCRAPS 

RECYCLING 

COMPANY 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 774/10.07.2003 

Operaţional 

Galaţi, Str. Carpaţi nr. 52  

Suprafaţa 864 m2 

Cântar, platforma betonată, 

containere, hală de depozitare 

TANGO SCRAPS 

RECYCLING 

COMPANY 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 228/07.03.2003 

Operaţional 

Galaţi, Str. G. Coşbuc nr. 442 Suprafaţa 82 m2 

Cântar, platformă betonată, 

containere 

TANGO SCRAPS 

RECYCLING 

COMPANY 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 417/21.04.2004 

Operaţional 

Galaţi, Str. Vezuviului  
nr. 52 – 54 

Suprafaţa 21.500 m2 

Cântar, platformă betonată, 

containere 

SC REMAT SĂ Autorizaţie de Mediu 

nr. 209/06.12.2005 

Operaţional 

Galaţi, Piaţa 11 Iunie – Str. 
Rizer 

Suprafaţa 162 m2 

Cântar, platformă betonată, 

containere 

SC REMAT SĂ Autorizaţie de Mediu 

nr. 47/23.09.2005 

Operaţional 

Galaţi, Str. Drumul de Centură Suprafaţa 150 m2 

Cântar, platformă betonată, 

containere 

SC REMAT SĂ Autorizaţie de Mediu 

nr. 782/08.08.2005 

Operaţional 
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Amplasament punct de 
colectare 

 
Amenajare punct de colectare 

Societatea care 
administrează punctul 

de colectare 

 
Autorizare 

 
Observaţii 

Galaţi, Str. Tauni nr. 26 Suprafaţa 60 m2 

 
Cântar, platformă betonată, 

colectare 

separată a deşeurilor pe categorii 

TANGO SCRAPS 

RECYCLING 

COMPANY 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 780/10.07.2003 

Operaţional 

Galaţi, Str. Milcov nr. 9 Suprafaţa 129 m2 

Cântar electronic, platformă 

betonată, 

colectare separată a deşeurilor pe 

categorii 

 

TANGO SCRAPS 

RECYCLING 

COMPANY 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 782/10.07.2003 

Operaţional 

Galaţi, Str. Tecuci nr. 252  

Suprafaţa 120 m2 

Cântar electronic, platformă 

betonată,colectare separată a 

deşeurilor pe categorii 

TANGO SCRAPS 

RECYCLING 

COMPANY 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 1245/21.11.2003 

Operaţional 
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Amplasament punct de 
colectare 

 
Amenajare punct de colectare 

Societatea care 
administrează punctul 

de colectare 

 
Autorizare 

 
Observaţii 

Galaţi, Str. Frunzei nr. 47 Suprafaţa 130 m2 

Cântar electronic, platforma 

betonată, colectare separată a 

deşeurilor, pe categorii, container 

pentru colectarea deşeurilor 

periculoase, magazie pentru 

depozitarea temporară a deseurilor

TANGO SCRAPS 

RECYCLING 

COMPANY 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 190/08.11.2005 

Operaţional 

Galaţi, Dumbrava Roşie nr. 8 Suprafaţa 50 m2 

Cântar, platformă betonată, 

colectare 

separată a deşeurilor pe categorii 

 

TANGO SCRAPS 

RECYCLING 

COMPANY 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 777/07.03.2003 

Operaţional 

Galaţi, Str. Tudor 
Vladimirescu  
nr. 302 

Suprafaţa 20 m2 

Cântar, platformă betonată, 

colectare 

separată a deşeurilor pe categorii 

TANGO SCRAPS 

RECYCLING 

COMPANY 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 779/10.07.2003 

Operaţional 

Galaţi, Str.Nuferilor, nr.1 Suprafaţa 10 m2 

Hală, platformă betonată, 

containere 

SC ECOSAL PREST SĂ Autorizaţie de Mediu 

nr. 102/02.12.2004, 

revizuită şi prelungită 

23.11.2007, valabilă 

Operaţional 
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Amplasament punct de 
colectare 

 
Amenajare punct de colectare 

Societatea care 
administrează punctul 

de colectare 

 
Autorizare 

 
Observaţii 

pâna la 01.12.2009 

Galaţi, Str.Regiment 11 Siret Suprafaţa 10 m2 

Hala, platformă betonată, 

containere 

SC RER Ecologig 

Service 

SRL 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 12/23.01.2006, 

valabilă pâna la 

22.01.2011 

Nu este autorizat 

pentru colectare 

DEEE, dar are 

obligaţia să colecteze, 

cf. 

contractului încheiat cu 

Primăria Mun. Galaţi şi 

cf. Legii 101/2006 

Operaţional 

Galaţi Suprafaţa 500 m2 

Hală, platformă betonată, 

containere 

SC Eco Prod Services 

SRL 

Autorizaţie de Mediu 

nr. 226/25.09.2007, 

valabilă pâna la 

24.09.2012 

Operaţional 
Nu a 

colectat 
nimic pâna 
la data de 

31.07.2008. 
Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 
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Tabelul 3.34.- Puncte de colectare DEEE – oraşe cu peste 20.000 locuitori 

 
Amplasament punct 
de colectare 

 
Amenajare punct de 

colectare 

Societatea 
care 

administreaza 
punctul 

de colectare 

 
Autorizare 

 
Observatii 

Tecuci, Str. Mures nr. 
8 

Suprafaţa 13.233 m2 
Cântar, platformă 

betonată, containere 

SC REMAT 
SĂ 

Autorizaţie de Mediu nr. 
210/06.12.2005 

Operaţional 
Nu a 

colectat 
nimic pâna 
la data de 

31.07.2008. 
Tecuci, Str. 1 
Decembrie 1918 nr. 
156 

Suprafaţa 10 m2 
Platformă betonatş, 

containere 

Compania 
Romprest 

Autorizaţie de Mediu nr. 
263/07.09.2006, revizuită 
şi prelungită 24.08.2008, 

valabilă pâna la 06.09.2011 
Nu este autorizat pentru 
colectare DEEE, dar are 
obligaţia să colecteze, cf. 
contractului încheiat cu 

Primăria Mun. Tecuci şi cf. 
Legii 101/2006 

Operaţional 

Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi – 2008,nd – datele nu au fost disponibile 
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3.2.4. Deşeuri periculoase 
 

Colectarea deşeurilor municipale periculoase 
 

În prezent, la nivelul judeţului Galaţi deşeurile periculoase, ca parte din deşeurile 

menajere şi deşeuri asimilabile deşeurilor menajere, nu sunt colectate separat. Aceste 

deşeuri pot îngreuna procesul de descompunere în depozitele de deşeuri, precum şi 

tratarea levigatului şi, în final, pot polua apa freatică. 

Pentru colectarea deşeurilor periculoase de la gospodării există mai multe opţiuni. 

Aceasta poate fi organizată prin colectarea mobilă, cu ajutorul unor maşini speciale, care 

vor circula conform unui program stabilit, prin intermediul unor puncte de colectare sau 

prin sisteme de returnare, organizate de distribuitori sau producători. Condiţia pentru toate 

sistemele o constituie existenţa instalaţiilor de tratare şi eliminare. În tabelul următor sunt 

prezentate principalele opţiuni de colectare. 

Toate componentele organice trebuie incinerate la temperaturi mari. Componentele 

minerale trebuie demobilizate, ceea ce înseamnă încorporarea într-o mixtura de ciment. 

Acestea vor fi eliminate sub forma de blocuri de ciment. Baterii, acumulatori şi uleiuri 

uzate. Componentele principale ale bateriilor sunt alcalii de magneziu şi zinc-carbon.  

Aceste baterii conţin o cantitate mare de mercur, care duc la costuri ridicate fiind 

reciclate în instalaţiile de topire a metalelor neferoase. Se recomandă organizarea 

activităţii de returnare a bateriilor de către sectorul comercial. De asemenea, trebuie 

susţinute activităţile de reducere a conţinutului de mercur. Colectarea bateriilor auto se 

realizează în principal prin sistemul depozit. 

Uleiurile uzate sunt colectate prin intermediul atelierelor şi a staţiilor de carburanţi. 

Medicamente expirate. Medicamentele care au depăşit termenul de garanţie nu sunt cu 

mult mai periculoase decât cele încă în termen. Din acest motiv medicamentele expirate ar 

trebui colectate de farmacii, ceea ce reprezintă o practică obişnuită la nivel european.  

Medicamentele expirate pot fi eliminate prin incinerare/co-incinerare sau prin 

depozitare în depozitele de deşeuri periculoase. 

 

Cantităţi generate 
Deşeurile periculoase din deşeurile municipale nu sunt colectate separat, prin 

urmare nu se cunoaşte cantitatea generată (Tabelul 3.35.). Estimarea cantităţii generate 

se poate realiza pe baza de indicatori statistici de generare din alte ţări europene, şi 

anume: 
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• 2,5 kg/persoana x an în mediul urban; 

• 1,5 kg/persoana x an în mediul rural. 

 
Tabelul 3.35. Estimarea cantităţilor de deseuri menajere periculoase generate 

Populatia judeţului 
(nr. locuitori) 

Cantitate de deseuri 
menajere 

periculoase generata 
(tone) 

 Indicator de 
generare 

(kg/loc x an) 

2005 2006 2005 2006 

Urban 2,5 352.847 350.759 882,1 876,9 

Rural  1,5 267.653 267.220 401,5 400,8 

Total judeţ - 620.500 617.979 1.283,6 1.277,7 
Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

În ceea ce priveşte colectarea separată a deşeurilor periculoase municipale, la 

început eficienţa acesteia va fi destul de scăzută şi va creşte doar prin educaţie continuă. 

Sunt necesare campanii prelungite de conştientizare a publicului în legatură cu riscurile. 

 

Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale 
 

Conform prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au ca obligaţie să asigure 

„colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a 

deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare”.  

De asemenea trebuie să asigure „spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi 

funcţionalitatea acestora”. 

În prezent la nivelul judeţului Galaţi nu există posibilităţi de tratare şi eliminare a 

deşeurilor periculoase municipale. La nivelul Regiunii există în judeţul Constanţa un 

incinerator pentru deşeuri periculoase, inclusiv rezultate din activităţi medicale (“Sistem de 

incinerare ecologica prevăzut cu instalaţie de răcire şi tratare a gazelor” apartinând SC 

ECO FIRE SISTEMS SRL, realizat cu finanţare din Fondul pentru mediu, amplasat pe 

platforma SC ROMPETROL RAFINARE SĂ, capacitate finală 10.000 tone/an (în prima 
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etapă capacitatea va fi de 6.000 tone/an) şi o instalaţie de co-incineare (fabrica de ciment 

Lafarge Medgidia ce face parte din grupul Lafarge Group). 

 

3.2.5. Deşeuri din construcţii şi demolări 
 

În Tabelul 3.36. sunt prezentate tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări. 

Tabelul 3.36. - Tipuri de deşeuri din construcţii şi demolări 

Cod deseu 
(conform HG nr. 

856/2002) 

 
Tip deşeu 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cărămizi 

17 01 03 Ţigle şi materiale ceramice 

17 01 06* Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle, sau 

materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase 

17 01 07 Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle, sau 

materiale ceramice altele decât cele specificate la 17 01 06 

17 02 01 Lemn 

17 02 02 Sticlă 

17 02 03 Materiale plastice 

17 02 04* Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de/sau 

contaminate cu substanţe periculoase 

17 04 01 Cupru, bronz, alamă 

17 04 02 Aluminiu 

17 04 03 Plumb 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Fier şi oţel 

17 04 06 Staniu 

17 04 07 Amestecuri metalice 

17 04 09* Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase 

17 04 10* Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase 

17 04 11 Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 
   Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi – 2008 
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Prevederi legislative 
 

OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevede următoarele în privinţa deşeurilor din construcţii şi demolări: 

• deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori 

reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care 

execută lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui 

contract; 

• primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. (1), 

modalitatea de eliminare şi ruta de transport pâna la acesta; 

• producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau 

eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi 

autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora. Livrarea şi primirea deşeurilor de 

producţie, deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor 

periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe baza de contract. 

Legea nr. 101/2006 privind organizarea serviciului de salubrizare a localităţilor, care 

a abrogat începând cu luna martie a anului 2007 OUG nr. 87/2001 privind serviciile publice 

de salubrizare a localităţilor, introduce ca activitate în cadrul serviciului de salubrizare al 

localităţilor (serviciu public local de gospodărie comunală, organizat, coordonat, 

reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autorităţile administraţiei publice locale) şi 

activitatea de „colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de 

construcţii şi demolări” ca activitate separată de ”precolectarea, colectarea şi transportul 

deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere”. 

 

Cantităţi generate 
 

Conform cerinţelor Metodologiei, cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări 

generate la nivelul judeţului trebuie prezentate pe o perioadă de 5 ani, defalcate pe coduri 

de deşeuri (17 01, 17 02, 17 04), cu evidenţierea cantităţii de deşeuri periculoase din 

cantitatea totală generată. 

În prezent aceasta defalcare nu poate fi realizată, datele deţinute de autorităţi 

referindu-se doar la cantitatea totală colectată, obţinută din raportările statistice anuale ale 

agenţilor de salubritate. 
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Situaţiile raportate de agenţii de salubritate prin chestionarele statistice anuale sunt 

validate de Agenţia Naţională pentru Potecţia Mediului pentru anii 2005 şi 2006. La nivelul 

judeţului Galaţi singurul agent de salubritate care a raportat a fost SC ECOSAL PREST 

SĂ. (Tabelul 3.37.). 
 

Tabelul 3.37. Cantitati de deşeuri din constructii şi demolari colectate de 
operatorii de salubritate la nivelul judeţului Galaţi 

Cantitati de deseuri din constructii şi demolari colectate (tone) 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

- - - - 350* 1.020* 
Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

Analizând datele din tabelul de mai sus se pot constata şi diferenţe mari de la un an 

la altul. Conform datelor statistice la nivel european, indicatorii de generare a deşeurilor 

din construcţii şi demolări sunt de ordinul sutelor de kilograme pe locuitor şi an. Se poate 

observa astfel că datele prezentate anterior, provenite din raportările statistice anuale ale 

agenţilor de salubritate, sunt mult subestimate, astfel încât nu pot fi considerate relevante 

pentru situaţia generării deşeurilor din construcţii şi demolări la nivelul judeţului. 

O primă măsura care se impune este proiectarea şi gestionarea unei baze de date 

pentru deşeurile din construcţii şi demolări.  

 

Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 
 La nivelul judeţului Galaţi nu există instalaţii de sortare, tratare, reciclare a 

deşeurilor din construcţii şi demolări. De asemenea nu este disponibilă o capacitate de 

depozitare pentru deşeuri din construcţii şi demolări. 

Majoritatea deşeurilor din construcţii şi demolări sunt reciclabile şi pot fi 

transformate în balast sau refolosite pentru fabricarea betonului, dacă sunt disponibile 

instalţiile necesare. Pe baza evoluţiei din ultimii ani a cantităţilor din acest tip de deşeuri şi 

tinând cont de creşterea continuă a sectorului de construcţii, şi în perioada următoare se 

previzioneaza creşterea cantităţilor de deşeuri din construcţii şi demolări generate. Este 

necesară găsirea unor soluţii pentru ca aceste deşeuri să ajungă în cantităţi cât mai mici în 

depozitele municipale, eliminarea lor în acest mod contribuind la epuizarea mult mai 

rapidă a capacităţilor disponibile de depozitare a deşeurilor municipale. 
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Principalele măsuri ce pot fi aplicate pentru gestionarea acestor tipuri de deşeuri 

sunt următoarele: 

• Colectarea separată de la locul de generare, pe tip de material şi deşeuri 

periculoase şi nepericuloase; 

• Promovarea reciclării şi reutilizării deşeurilor din construcţii şi demolări; 

• Asigurarea de capacităţi de tratare/sortare a acestora; 

• Asigurarea depozitării controlate a deşeurilor ce nu pot fi valorificate, conform 

reglementărilor în vigoare. 

Autorităţile administraţiei locale vor trebui să ia măsuri pentru controlul acestui flux 

de deşeuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (măsuri pentru controlul fluxului de 

deşeuri în scopul menţinerii unei evidenţe a cantităţilor generate, reutilizate, reciclate şi 

eliminate), prin condiţiile de autorizare a lucrărilor de construcţii (clauze legate de spaţiile 

de depozitare specifice acestui tip de deşeuri), prin asigurarea de capacităţi de procesare 

şi prin amenajarea de depozite pentru aceste tipuri de deşeuri. 

Uniunea Europeană a raportat o descreştere a cantităţii eliminate de deşeuri din 

construcţii şi demolări atunci când taxele de eliminare sunt mai mari decât taxele 

percepute de firmele care reciclează aceste deşeuri.  

Aceasta strategie a avut rezultate bune în Germania. În Planul Regional de 

Gestionare a Deşeurilor Regiunea 2 Sud-Est se sugerează că s-ar putea implementa şi în 

această regiune o strategie similară, având în vedere că deşeurile din construcţii şi 

demolări ar putea ocupa, în cazul în care nu sunt reciclate, pâna la 1 - 1,5 ha/an din 

suprafaţa depozitelor de deşeuri. Această cantitate poate fi redusă semnificativ prin 

utilizarea unei instalaţii de concasare simplă şi sortare care ar duce la o valorificare de 60 

pâna la 70 % din cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări.  

Aceste instalaţii se estimează a costa între 3 şi 4 milioane € pentru structurile 

necesare de sprijin şi o instalaţie de concasare/mărunţire de 500–1.000 t/zi (de 

aproximativ 5 pâna la 7 Euro/tona). Costurile pentru reciclare se recomandă să fie mai 

mici decât cele de eliminare, ca un profit ce va duce la creşterea reciclării. 

În Graficul 3.3. se prezintă principalele moduri de gestionare a deşeurilor (în 

special moloz) rezultate de la demolări. 
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Graficul 3.3. – Principalele modalităţi de gestionare a deşeurilor rezultate din 
demolări 

 

 
Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 
 
3.2.6. Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti 
 

Situaţia existentă 
 

Conform datelor din PJGD, la nivelul anului 2007 în judeţ existau 2 staţii de epurare 

funcţionale în două localităţi urbane ale judeţului. În Tabelul 3.38. sunt prezentate 

principalele caracteristici ale acestor staţii, precum şi cantităţile de namol rezultate în anul 

2007. 
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Tabelul 3.38. Staţii de epurare orăşeneşti 

Cantitate de namol 
Denumirea staţiei 

rezultată (t/an) 

Denumirea 
statiei 

rezultata (t/an) 
de epurare 

Număr de 
locuitori 
deserviţi 

 
Tip staţie 

 
Capacitate 

2006 2007 
 
Tecuci 

 
18.000 

 
Treapta I 

(mecanică)+ 
II (biologică) 

 
Capacitate 
proiectată: 
684 m3/h 

Capacitate în
funcţiune: 
235 m3/h 

 
2.860 t/an – 
nămol umed 
2.450 t/an – 

materie 
uscată 

 
222 t/an, 
umiditate 

aprox. 
87% 

 
Târgu Bujor 

 
4.500 

 
Treapta 

mecanică 

 
Capacitate 
proiectată: 
162 m3/h 

Capacitate în
funcţiune: 79 

m3/h 

 
112 t/an 

 
37,5 t/an, 
umiditate 

aprox. 
50% 

 
Total: 

 
22.500 

- -  
2.972 

 
259,5 

Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

Evidenţa cantităţilor de nămol va trebui să conţină date despre cantităţile de nămol 

umed, precum şi cantităţile de substanţă uscată. Conform SR 12702/1997 Nămoluri 

rezultate de la tratarea apelor de suprafaţa şi epurarea apelor uzate, „substanţa uscată 

(solide totale)” reprezintă „substanţa rezultată din nămol prin uscarea acestuia la 105°C”. 

În prezent la nivelul judeţului Galaţi nu există date relevante privind nămolurile de la 

staţiile de epurare. Acest lucru se datorează faptului că nu s-a ţinut o evidentă strictă a 

cantităţilor de nămol generate. 

 

Proiecte privind staţiile de epurare orăşeneşti 
 

În vederea stabilirii de măsuri adecvate pentru perioada de planificare, este 

necesară identificarea proiectelor existente privind realizarea, reabilitarea sau extinderea 

staţiilor de epurare orăşeneşti şi prognozate cantităţile de nămol ce urmează a se genera. 

În anii următori însă va avea loc o dezvoltare continuă a infrastructurii privind 

alimentarea cu apă şi canalizare, ceea ce va conduce la o creştere a numărului staţiilor de 

epurare orăşeneşti şi, implicit, la creşterea cantităţii de nămol care va fi generată. În acest 

moment este foarte dificilă cuantificarea cantităţilor de nămoluri de la staţiile de epurare 

pentru orizontul de timp al PJGD. 
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Principalul proiect privind dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare identificat 

în judeţul Galaţi este reprezentat de Măsura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/005 

„Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare şi construirea unei staţii de epurare în 

municipiul Galaţi”, care constă în reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, reabilitarea şi 

extinderea reţelelor de canalizare, construirea unei staţii de epurare şi a colectorului 

interceptor asociat în municipiul Galaţi. Beneficiarul acestui proiect este Consiliul Local 

Galaţi, iar beneficiarul final este SC APA CANAL SĂ Galaţi. 

 

Gestionarea nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti 
 

În prezent în judeţul Galaţi nu există instalaţii de tratare/valorificare (compostare, 

fermentare anaerobă, co-incinerare) a nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare 

orăşeneşti, acestea fiind eliminate prin depozitare. 

Principalele modalităţi de valorificare a nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare 

sunt reprezentate de valorificarea în agricultură şi valorificarea energetică. 

În ceea ce priveşte valorificarea în agricultură, condiţia promovării nămolului ca 

fertilizator este ca solul să nu fie afectat în mod negativ de componentele acestuia. 

Limitele permise pentru ca nămolul să fie utilizat în agricultură sunt conform prevederilor 

Ordinului 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în 

special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

Aceasta presupune un continuu control al nămolului şi solului. Nămolul de la 

epurarea apelor uzate are un conţinut de 97 % apă. Prin centrifugare sau filtrare conţinutul 

de apă poate fi micşorat la 70 – 80 %. Procesul de deshidratare este o precondiţie pentru 

un transport economic şi o posibilă depozitare / eliminare. 

Cerinţele de reutilizare în agricultură presupun un nivel de uscare mai mare de 90 

%, pentru a asigura faptul ca nămolul nu este fermentabil şi poate fi stocat în silozuri până 

la reutilizare. Toate tipurile de valorificări energetice, precum co-incinerarea în fabricile de 

ciment sau incinerarea cu recuperare de energie, necesită o putere calorică suficientă a 

nămolului. Aceasta presupune ca procesul de uscare să se producă într-o instalaţie 

separată sau în combinaţie cu un incinerator. 
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3.2.7. Organizarea strategică a sistemului judeţean de gestionare a deşeurilor 

 
Coordonatele analizei 
 
Sunt prăvăzute în Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor (Regiunea 2 Sud – Est) 

pentru judeţul Galaţi realizarea a două depozite regionale în Municipiul Galaţi şi în 

Municipiul Tecuci. Noul depozit ecologic zonal al Municipiului Galaţi se află în prezent în 

execuţie în zona Tirighina (sud-vestul municipiului), în partea de sud a amplasamentului 

depozitului existent, ca o extensie a acestuia, prin amenajarea unei noi zone de 

depozitare.  

Conform Acordului integrat de mediu nr. 12 din 04.09.2006, numărul de locuitori 

deserviţi de viitorul depozit ecologic Tirighina este de cca 400.0000 incluzând aici locuitorii 

municipiului Galaţi şi ai localităţilor limitrofe (Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti, 

Braniştea), cu posibilitatea extinderii viitoare. Zona arondată depozitului Tirighina 

(Municipiul Galaţi + Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti, Braniştea) prezintă la nivelul 

anului 2008 o populaţie de 318.732 locuitori.  

Din totalul de 616.054 locuitori ai judeţului, aceasta zonă ar corespunde unei 

ponderi de 51,7%. Altfel spus, pe un teritoriu de numai 10% din suprafaţa judeţului se 

găseşte mai bine de jumătate din populaţia să. Devine deci evident că viitorul depozit din 

Tecuci va trebui să deservească restul de 48,3% din populaţia judeţului şi să fie legat de 

un sistem de colectare şi transport care să se întindă pe cca. 90% din suprafaţa judeţului. 

Din cele afirmate anterior, reiese apariţia a două zone de depozite ecologice 

(Graficul 3.4.) în oraşele Galaţi şi Tecuci.  
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Graficul 3.4. – Zonele de arondare a localităţilor la cele două depozite ecologice şi 
principalele direcţii de colectare şi transport al deşeurilor 

 
Sursa Planul Judeţului de Gestionare a Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

În ciuda faptului că reprezintă cca. 10% din teritoriu, respectiv 51% din populaţia 

judeţului, zona depozitului Tirighina însumeaza o cantitatea anuală generată de deşeuri 

municipale de cca 143.500 tone, ceea ce reprezintă 65,3% din cantitatea generată în tot 

judeţul. Altfel spus, depozitul de la Tirighina va prelua 2/3 din deşeurile generate în judeţ, 

în timp ce depozitul de la Tecuci va prelua numai 1/3 din această cantitate. 

 

Zona depozitului Tirighina (municipiul Galaţi) 
 

În această zonă distanţele de transport sunt reduse, astfel că nu este necesară 

crearea de facilităţi pentru depozitarea temporară a deşeurilor. Faciliăţile necesare 

municipiului Galaţi sunt prevăzute în proiectul ISPA şi ele nu vor fi detaliate aici.  

Urmează ca localităţile învecinate, incluse în această zonă, să-şi adapteze 

sistemele de colectare a deşeurilor pe structura celor ce vor apărea în urma implementării 

proiectului ISPA. Proiectul ISPA nu se adresează localităţilor învecinate Municipiului 

Galaţi.  
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În cadrul acestui plan au fost prinse facilităţile necesare colectării selective şi 

transportului deşeurilor în localităţile Şendreni, Smârdan, Vânatori, Tuluceşti şi Braniştea. 

 
Zona depozitului Tecuci 
Modul de organizare a sistemului de gestiune a deşeurilor în zona depozitului 

Tecuci a făcut obiectul unor intense dezbateri în cadrul grupului de lucru. Au fost propuse 

şi analizate o serie de alternative. 

Conform alternativei selectate, în această zonă vor apărea opt subzone, după cum 

urmează: 

• O subzonă (nr. 2) de arondare directă a localităţilor la depozitul Tecuci (deşeurile 

vor fi transportate direct la depozit fără a fi necesară o staţie de transfer); 

• Şapte subzone care necesită staţii de transfer (alături de care se vor realiza şi 

instalaţii de sortare).  

Locaţiile stabilite pentru staţiile de transfer sunt următoarele: Tudor Vladimirescu 

(subzona 3), Pechea (subzona 4), Măstăcani (subzona 5), Târgu Bujor (subzona 6), Valea 

Mărului (subzona 7), Ţepu (subzona 8), Bereşti (subzona 9).  

Caracteristicile zonelor şi subzonelor în care va fi organizat sistemul judeţean de 

gestiune a deşeurilor sunt prezentate în Graficul 3.5.. 
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Graficul 3.5. – Subzonele de arondare la cele şapte staţii de transfer ce vor include şi 
instalaţii de sortare 

 
Sursa Planul Judeţului de Gestionarea Deşeurilor, Galaţi - 2008 

 

 

 3.3. Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
 
     Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se desfăşoară 

în baza prevederilor Legii nr. 325/2006 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de 

alimentare cu energie termică produsă centralizat, coroborate cu prevederile: Legii nr. 
199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale 

termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale, 

aprobată cu modificările şi completările Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 
48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, 

pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum prin sisteme publice 

centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificările şi completările prin 

Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la 

sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, ş.a. 
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     Servicul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din 

sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea activităţilor privind 

producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfaşurate  la nivelul 

unitaţilor administativ- teritoriale sub conducera, coordonarea şi responsabilitatea 

Autorităţilor administaţiei publice locale sau asociaţiilor energiei termice necesare încălzirii 

şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social-

culturale şi operatori economici. 

În judeţul Galaţi, singura localitate care beneficiază de energie termică în sistem 

centralizat, este municipilul Galaţi. 
 

Situaţia actuală a sistemului existent de alimentare centralizată cu energie 
termică  în municipiul Galaţi 
 

Tipuri de sisteme de încălzire utilizate în prezent 
Alimentarea cu energie termică a consumatorilor conectaţi la sistemul centralizat se 

face printr-o reţea de termoficare construită la nivelul anilor ‘60-‘70, bazată pe existenţa 

Combinatului Siderurgic Galaţi, actualmente Arcelor Mittal Galaţi. 

În interiorul Combinatului Siderurgic a fost construită centrala de termoficare CET 

Galaţi, destinată să acopere o parte din consumurile de energie termică ale platformei 

industriale, pe de o parte, şi să asigure necesarul de energie termică  pentru alimentarea 

consumatorilor urbani din Municipiul Galaţi, pe de altă parte. 

Transportul energiei termice produse de CET se realizează printr-o reţea primară în 

lungime de aproximativ 182 km, care face legătura dintre platforma industrială Arcelor 

Mittal şi Municipiul Galaţi. 

Distribuţia căldurii se realizează prin intermediul punctelor termice şi a reţelei 

secundare. De menţionat că există şi un număr redus de consumatori de energie termică  

care sunt alimentaţi din centrale termice de cvartal. 
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 Starea actuală a sistemului existent de alimentare centralizată cu energie 
termică 

Starea actuală a CET Galaţi. 
Prezentare generală a centralei 

Centrala electrică de termoficare CET Galaţi, este amplasată: 

• pe malul stâng al râului Siret, lângă punctul de vărsare în Dunăre; 

• la 1 km Sud - Vest de oraşul Galaţi, la limita ariei construibile; 

• în imediata vecinătate a şoselei naţionale Brăila - Galaţi; 

• pe platforma combinatului siderurgic Arcelor Mittal SA. 

Caracteristicile centralei au fost determinate de rolul pe care urma să-l joace 

aceasta ca sursă de energie termică  (prin reţele de abur tehnologic) şi electricitate a 

Arcelor Mittal S.A. şi de folosirea ei ca sursă de alimentare cu energie termică  a 

Municipiului Galaţi (prin reţele de apă fierbinte). Având în vedere rolul acesteia de centrală 

de platformă, ea a fost integrată în schemele reţelelor de electricitate, gaze combustibile, 

aer comprimat, gaze tehnice, apă industrială şi apă tratată, abur tehnologic, utilităţi, căi 

ferate şi altele. În acest sens menţionăm câteva exemple: 

 asigurarea cu combustibil se face şi prin utilizarea gazelor de cocs şi de furnal de la 

Arcelor Mittal S.A.; 

 pe parte electrică CET Galaţi este sursa de siguranţă a Arcelor Mittal S.A.; 

Dezvoltarea centralei s-a făcut în 3 etape: 

 

 Prima etapă are puterea electrică instalată de 160 MW şi conţine: 

− TA 1, de 60 MW, de fabricaţie LMZ, produsă în URSS, cu PIF în 1969; 

− TA 2, de 100 MW, de fabricaţie TMZ, produsă în URSS, cu PIF în 1969; 

− 3 Cazane de abur de tip TGM 89, de 420 t/h, 540°C, 140 ata, fabricate în 

URSS, cu PIF între anii 1969 (cazanele 1 şi 2) şi 1971 (cazanul 3); 

− Transformator de Bloc pentru TA 1, de 80 MVA, tip TTU-S, Y0d11; 

− Transformator de Bloc pentru TA 2, de 125 MVA, tip TTUS-FS Y0d11. 

 A doua etapă are puterea electrică instalată de 165 MW şi conţine: 

− TA 3, de 105 MW, de fabricaţie TMZ, produsă în URSS, cu PIF în 1975; 

− TA 4, de 60 MW, de fabricaţie LMZ, produsă în URSS, cu PIF în 1975; 

− 2 Cazane de abur de tip TGM 89-AS, de 420 t/h, 540°C, 140 ata, fabricate în 

URSS, cu PIF în 1975 (cazanul 4) şi 1976 (cazanul 5); 
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− Transformator de Bloc pentru TA 3, de 160 MVA, de tip TTU-S, Y0d11; 

− Transformator de Bloc pentru TA 4, de 80 MVA, de tip TTU-S Y0d11. 

 Etapa a III - a cu 210 MW putere electrică instalată este formată din: 

− TA 5 şi TA 6, de 105 MW fiecare, de fabricaţie TMZ, produse în URSS, cu 

PIF în 1983 (TA 5) şi 1984 (TA 6); 

− 3 Cazane de abur de tip TGM 89-AS, de 420 t/h , 540°C, 140 ata, fabricate 

în URSS, cu PIF în anii 1983 (cazanul 6), 1984 (cazanul 7) şi 1988 (cazanul 

8); 

− 2 transformatoare de Bloc, pentru TA 5 şi TA 6, de 160 MVA fiecare, de tip 

TTUS-FS, Y0d11; 

Prin însumare rezultă o putere instalată de 535 MW şi o capacitate de producţie de 

abur de 3360 t/h (8 ori 420 t/h). Ca urmare a trecerii în conservare în anul 2002 a TA 1 şi 

TA 2, respectiv a C 1 şi C 2, puterea efectiv disponibilă a scăzut la 375 MW, iar 

capacitatea de producţie de abur a coborât şi ea la 2520 t/h. 

Puterea disponibilă a CET Galaţi poate fi considerată, în acest moment, de 375 
MW. Indicatorii de utilizare a capacităţii instalate (PnG, MW) pentru fiecare dintre grupurile 

ce s-au aflat în funcţionare în perioada 2000-2003 sunt prezentaţi în Tabelul 3.39. 

 

Tabelul 3.39. - Indicatorii gradului de utilizare a capacităţii instalate în grupurile 
aflate în funcţionare la CET Galaţi 

Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Nr. 
Crt 

Grupul PnG 
Durata de 
utilizare a 

PnG 

Coef. de 
umplere 

Durata 
de 

utilizare 
a PnG 

Coef. 
de 

umplere 

Durata de
utilizare a 

PnG 

Coef. 
de 

umplere

- - MW h/an - h/an - h/an - 
1 TG3 105 2752 0,31 6038 0,69 4248 0,48 

2 TG4 60 1700 0,19 817 0,09 2267 0,26 

3 TG5 105 2019 0,23 2095 0,24 2000 0,23 

4 TG6 105 3933 0,45 2676 0,31 3257 0,37 
Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
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Se pot remarca următoarele: 

• durate de utilizare destul de reduse ale capacităţii instalate în grupurile 

disponibile, 

• utilizarea cu precădere a TG3 în ultimii doi ani dintre cei 3 despre care au 

existat date. 

Existenţa legăturilor amplasamentului actual constituie un avantaj cert al CET Galaţi 

în raport cu orice eventuală nouă sursă, de tip CET medie sau mare, care ar putea fi 

construită pe un nou amplasament. Dacă soluţia de încălzire a Municipiului Galaţi va 

rămâne una centralizată, actuala CET de pe platforma ARCELOR MITTAL S.A. se află pe 

prima poziţie ca sursă de energie termică  şi electricitate. Chiar în ipoteza pesimistă, a 

unui necesar mare de investiţii pentru prelungirea duratei restante de viaţă a acestei 

centrale, şi / sau retehnologizarea adâncă a să, costurile rămân mai mici decât la o 

centrală nouă pe un amplasament nepregătit care ar necesita toate racordurile. 

Pe de altă parte integrarea CET Galaţi în platforma industrială ARCELOR MITTAL 

S.A. este atât de strânsă încât optimizarea regimurilor de exploatare nu se poate face 

numai pe criterii legate de încărcarea să termică, chiar dacă Municipiul Galaţi este cel mai 

important consumator de energie termică . Aceasta necesită o optimizare multicriterială 

care să ţină seama simultan de costurile sursei şi de interesele consumatorilor de 

electricitate şi energie termică  (Municipiul Galaţi şi ARCELOR MITTAL S.A.), din care al 

doilea este şi furnizor de combustibil gazos rezidual. 

Aprecieri calitative asupra schemelor, echipamentelor şi regimurile de 

funcţionare a CET Galaţi. Identificarea restricţiilor ce împiedică funcţionarea CET 

Galaţi în regimuri optime tehnic. 

Comparând schema, echipamentele şi regimurile de încărcare a CET Galaţi cu cele 

ale instalaţiilor de producere a energiei electrice şi termice din CET similare se pot trage 

unele concluzii calitative, care: 

 individualizează poziţia relativă pe care o ocupă această CET în raport cu posibilii 

competitori; 

 relevă tipurile de limitări tehnice ce împiedică funcţionarea CET Galaţi în regimuri 

optime tehnic. 
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Cel mai important „punct tare” este acela că la grupurile de termoficare mixtă 

(industrială şi urbană) cu condensaţie şi priză reglabilă, de tipul celor existente la CET 

Galaţi, se realizează (datorită parametrilor aburului viu1) puteri unitare medii spre mari2 . 

Trebuie să amintim, însă, şi unele „puncte slabe”, cel puţin prin comparaţie cu 

posibilii competitori pe piaţa de electricitate: 

 Consumul specific net de combustibil convenţional pentru producerea de energie 

electrică în condensaţie, la maşinile de 60 şi 105 MW de la CET Galaţi, este uşor 

mai mare în raport cu cel al grupurilor de condensaţie pură de mare putere. 

Această caracteristică este datorată restricţiilor legate de parametrii aburului viu, 

schema de preîncălzire şi de puterile unitare ale echipamentelor. 

 Utilizarea drept combustibili la CET Galaţi a păcurei şi gazului natural influenţează 

negativ performanţele tehnice, ecologice şi economice, în principal datorită: 

•  consumurilor de energie termică  pentru serviciile proprii ale gospodăriei de 

păcură; 

• conţinutului de sulf din păcură; 

• costului ridicat al căldurii dezvoltate prin arderea acestor combustibili. 

Păcura şi gazul natural sunt, în prezent, şi vor rămâne, în perspectivă, cei mai 

scumpi combustibili din punctul de vedere al costului căldurii dezvoltate prin arderea lor. 

Corelat cu performanţele limitate la funcţionarea în condensaţie a grupurilor din 

CET Galaţi, aceasta obligă la funcţionarea centralei aproape de soluţia „după sarcina 

termică”, cu debite mici prin coada de condensaţie, fapt ce reduce factorul mediu de 

încărcare a echipamentelor. 

 Coeficientul anual unitar de termoficare urbană. 

Aceasta impune ca, pentru ridicarea nivelului termic pe turul reţelei în perioadele 

reci ale anului peste temperaturile realizabile la ieşirea apei fierbinţi din boilerele de 

semibază, să se funcţioneze cu boilerele de vârf. Ca urmare indicele de termoficare 

scade. În plus, în lipsa unor capacităţi de vârf de tip CAF, care să funcţioneze în regim de 

centrală termică, producţia cazanelor de abur viu trebuie să urmărească în sezonul rece 

cererea pentru încălzire a Municipiului Galaţi. 

o Debitul de abur minim tehnic pe un cazan este supus unor restricţii tipice 

                                                 
1 Cei MAI ridicaţi parametri ai aburului viu în schemele fără supraîncălzire intermediară. 
2 Puterile unitare ale grupurilor de termoficare exclusiv urbană din CET Galaţi sunt dintre cele MAI mari 
existente în ţară în centrale de acest tip. 
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cazanelor cu circulaţie naturală. 

În sezonul cald, pentru a menţine o încărcare acceptabilă a cazanului, devine 

obligatorie producerea unei cote majorate de electricitate în condensaţie. 

o Livrarea unei părţi din aburul industrial de 35 bar se face prin SRR de pe 

bara de abur viu, cu o valoare mică a indicelui de producţie a energiei 

electrice în termoficare 

Această caracteristică este datorată parametrilor ridicaţi ai aburului tehnologic, 

gradului redus de izolare a reţelei de abur de 35 bar şi restricţiilor legate de schemă şi 

echipamente. 

Evidenţierea calitativă a restricţiilor este utilă pentru efectuarea unor analize 

cantitative asupra regimurilor caracteristice de funcţionare a CET Galaţi şi pentru 

elaborarea unor recomandări privind alegerea utilajelor în funcţiune şi a modului de 

încărcare a echipamentelor în aceste regimuri. 

 

Starea actuală a reţelei primare de transport 
Ţinând seama de amplasamentul sursei de energie termică  (incinta ARCELOR 

MITTAL S.A Galaţi) schema generală a reţelelor de termoficare a fost concepută cu o 

magistrală compusă din o conductă Dn 1200 de ducere şi două conducte Dn 900 pentru 

întoarcere pe porţiunea dintre CET şi intrarea în oraş, PS (punctul de separare). 

Din PS se ramifică trei magistrale de termoficare, după cum urmează: 

 Magistrala I: în amplasarea supraterană cu 2 x Dn 900 şi în continuare subterană 

cu diametre descrescătoare, care alimentează cu energie termică  zona centrală şi 

consumatorii de energie termică  din zona industrială Bădălan, unde conductele 

sunt în amplasare supraterană. 

 Magistrala II de termoficare cu 2 x Dn 600 amplasată suprateran, în afara zonelor 

de locuinţe şi în zona industrială din nordul municipiului şi subteran în zona de 

locuinţe din cartierul Aeroport.  

 Magistrala III cu 2 x Dn 900 şi diametre descrescătoare, parţial în amplasare 

supraterană şi parţial în amplasare subterană funcţie de zonele de amplasare. 

Alimentează cu energie termică  o parte din zona siderurgiştilor şi parţial o parte din 

nord a zonei centrale, până la Calea Prutului. 

 Magistrala Dunărea cu 2 x Dn 700 în amplasare supraterană pe un traseu paralel 

cu drumuri de centură şi apoi cu Dunărea. 
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 Din zona Stadionului se ramifică magistrala Faleză cu 2 x Dn 600 în amplasare 

parţial suprateran şi subteran cu diametre descrescătoare alimentând cu energie 

termică  zona de centru a municipiului Galaţi şi preluând o parte din consumatorii ce 

erau alimentaţi prin magistrala I. 

Reţeaua primară alimentează 120 de puncte termice ale S.C. APATERM S.A. şi 

aproximativ 25 de puncte termice ale agenţilor economici. 

 

Starea actuală a reţelei secundare de distribuţie 
Reţeaua secundară, de la PT/SC la consumatori are o lungime totală însumată de 

559,8km, iar gradul de uzură al reţelei cumulează un procent de 66,68.  

Lungimea reţelelor de încălzire, respectiv apă caldă de consum, împreună cu 

lungimea reţelei înlocuite, sunt prezentate în Tabelul 3.40. şi Graficul 3.6.:  
  

Tabelul 3.40. Lungimi de reţele de distribuţie 

 Lungime reţea veche
(km) 

Lungime reţea nouă 
(km) 

Lungime reţea totală
(km) 

Încălzire 270,2 
 

86,6 356,8 

Apă caldă  
de consum 

150,3 52,7 203,0 

Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 

Graficul 3.6. – Lugimea reţelelor de distribuţie a agentului termic 
 

 
Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
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Capacităţile termice instalate pe PT/SC-uri însumează un total de 798,351 (Gcal/h). 

Din acest total, 36%, adica 287, 004 (Gcal/h) este reprezentat de capacitatea termica 

instalată pentru apa caldă de consum (ACC), respectiv 64%, adică 511,241 (Gcal/h) 

reprezintă capacitatea termică instalată pentru încălzire, conform figurii 2.3.. 

Prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat au continuat lucrările de modernizare 

a reţelei. Astfel sunt în curs de înlocuire reţeaua termică-apă caldă de consum, recirculaţie 

şi încălzire pentru PT/SC următoare: SC 37 – MICRO 20, SC 40 – MICRO 20, PTP1 – 

CENT. PORT, PT PLOMB. – CENTRU III, SC4+SC9 MICRO38. Lungimea totală a reţelei 

înlocuite va fi de 59,1km.  

Lungimile reţelelor secundare vechi şi înlocuite, precum şi procentajul acestora din 

reţeaua secundară totală, sunt prezentate în Graficul 3.7. : 
 

Graficul 3.7. – Capacităţi termice instalate 

 
Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 

 

Sunt în curs de reabilitare şi modernizare un număr de 26 de PT-uri aparţinând 

APATERM, cu sursă de finanţare de la bugetul local şi central. 

Gradul de contorizare la bloc este de 100% la energie termică şi apă caldă de 

consum. Contorizarea apei calde de consum este de tip volumetric, în decursul anului 

2006 punându-se la punct şi partea electronică a contorizării. 
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La încălzire, contoarele sunt cu ultrasunete, având clasa de precizie C. Ele au fost 

montate în decursul anului 2003, în anul 2005 făcându-se o verificare completă a 

acestora.  

 

3.4. Serviciul de transportul public local 
 
Serviciul de transport public local este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 

92/2007. 
     Datorită lipsei de fonduri şi expertizei instituţionale insuficiente, Autorităţile publice 

locale, municipale sau cea judeţeană, întampină dificultăţi în întreţinerea atât a drumurilor 

publice cât şi a sistemului de transport public. Aceasta conduce la deteriorarea pavajului 

drumurilor şi a infrastructurii asociate din sectorul drumurilor urbane şi la îmbătrânirea 

parcului de vehicule şi deteriorarea şinelor de tramvai în sectorul de transport public local. 

     Aceasta problemă permanentă necesită măsuri imediate pentru a aduce sistemul la 

nivelul de întreţinere din propriile activităţi. Un sistem efectiv şi stabil de transport public 

local este acela care îndeplineşte cerinţele utilizatorilor săi şi care este suportabil pentru 

plătitorii de taxe. 

Cele mai importante aspecte ce trebuie luate în considerare sunt următoarele: 

    a) transportul public trebuie să fie perceput de către publicul larg ca fiind un mijloc de 

transport: suportabil, confortabil şi avantajos; pentru ca această cerinţă să fie atinsă, sunt 

necesare investiţii periodice în mijloacele de transport şi infrastructura aferentă pentru a se 

asigura ca declinul calităţii actuale a serviciului oferit este stopat. În acelaşi timp, sunt 

necesare scheme de îmbunătăţire a managementului traficului care să acorde prioritate 

transportului public, inclusiv măsuri pentru restrangerea utilizării maşinilor personale, cum 

ar fi parcarea controlată în centrele oraşelor. 

    b) exista o nevoie urgentă de reevaluare a reţelei stradale ce este folosită de transportul 

public şi a tipurilor mijloacelor de transport ce pot fi folosite. Aceasta va necesita o analiză 

pentru a determina dacă reţeaua actuală poate fi optimizata şi dacă îndeplineşte 

necesităţile pasagerilor existenţi şi potenţiali. De asemenea, se va analiza dacă operarea 

a trei tipuri de modalităţi de transport (tramvai, troleibuz şi autobuz) este cea mai eficientă 

metodă de operare. 
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Situaţia existentă în judeţul Galaţi în domeniul transportului public 
     În judeţul Galaţi, numărul de pasageri care utilizează serviciul de transport public 

a fost, în ultimii zece ani, în scădere. Aceasta a dus la o reducere a folosirii mijloacelor 

tradiţionale de transport public. Factorii importanţi ce influenţează nivelul cererii sunt: 

    a) creşterea numărului proprietarilor de autoturisme; 

    b) schimbările din structura economică, cu impact asupra numărului şi locurilor de 

muncă. 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.109/14.07.2005 - privind transporturile rutiere, aprobată cu modificată şi completată  de 

Legea nr.102/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Ordinului 
nr.1892/2006 (modificat şi completat de OMTCT nr 2514/2006), emis de M.T.C.T., 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a 

activităţilor conexe acestora, în anul 2008, s-a aprobat conform Hotărârii Consiliul 
Judeţului Galaţi nr.622/06.04.2008 „Programul judeţean de transport rutier public 
prin servicii regulate pentru perioada 2008-2011”.  

Acest program de transport conţine traseele judeţene atribuite şi executate de 

operatori de transport rutier public licenţiaţi de către ARR conform unei metodologii 

stabilită prin Ordin al Ministrului Transportului Construcţiilor şi Turismului.  

Apariţia Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, a creat premizele 

descentralizării transportului public local. În acest context, Consiliul Judeţului Galaţi a 

înfiinţat prin HCJ 621/09.04.2008, Autoritatea judeţeană de transport public. 

Urmare celor menţionate, traseele de transport public sunt stabilite prin atribuire 

electronică, conform Ordinului MAI 353/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. 

 

3.5. Serviciul de iluminat public 
 

  În vederea obţinerii unui serviciu de iluminat public unitar, modern şi eficient, în 

conformitate cu directivele Uniunii Europene, a fost adoptată Legea nr. 230/2006 care 

stabileşte cadrul juridic privind înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, 

finanţarea, şi controlul functionării serviciului de iluminat public în comune, oraşe şi 

municipii. 
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În judeţul Galaţi, toate comunităţile locale beneficiază de iluminat public (Tabelul 
3.41.), gestionarea acestei utilităţi publice fiind asigurată de către autoritatea publică 

locală. 

 
Tabelul 3.41.- Situaţia iluminatului public în judeţul Galaţi 

NR. 
CRT. 

LOCALITATEA ACOPERIRE
% 

INTERVAL 
ORAR 

CALITATE 
ECHIPAMENTE 

GESTIONARE 

MUNICIPII ŞI ORAŞE 

1 GALAŢI 99   BUNĂ S.C. LUXTEN 
LIGHITING 

CO S.A. 
2 TECUCI 99   BUNĂ SC ELCO SA 
3 TÂRGU BUJOR 60 18,00-

06,00 
VECHI CL 

4 BEREŞTI 90 18,00-
06,00 

BUNĂ CL 

 
COMUNE 

 
5 BARCEA  - -   -  - 
6 BĂLĂBĂNEŞTI  - -   -  - 
7 BĂLĂŞEŞTI  - -   -  - 
8 BĂLENI 85 18,00-

06,00 
BUNĂ CL 

9 BĂNEASA 100 18,00-
06,00 

BUNĂ ELCO 

10 BEREŞTI-MERIA 60 18,00-
06,00 

BUNĂ CL 

11 BRANIŞTEA 80 18,00-
06,00 

SATISF. CL-
ELECTRICA 

12 BRĂHĂŞEŞTI   18,00-
06,00 

    

13 BUCIUMENI 80 18,00-
06,00 

SATISF. CL-
ELECTRICA 

14 CAVADINEŞTI 60 18,00-
06,00 

CL CL-
ELECTRICA 

15 CERŢEŞTI 60 18,00-
06,00 

CORESP. CL 

16 CORNI 90 20,00-
06,00 

BUNĂ  CL 

17 COROD 80 18,00-
06,00 

SATISF. RENEL 
TECUCI 

18 COSMEŞTI  - -   -  - 
19 COSTACHE 

NEGRI 
95 18,00-

05,00 
BUNĂ ELECTRICA 

20 CUCA 70 19,00-
05,00 

BUNĂ CL 

21 CUDALBI 50 18,00-
24,00 

BUNĂ CL 
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NR. 
CRT. 

LOCALITATEA ACOPERIRE
% 

INTERVAL 
ORAR 

CALITATE 
ECHIPAMENTE 

GESTIONARE 

22 CUZA VODĂ 100 18,00-
06,00 

SATISF. ELECTRICA 

23 DRĂGĂNEŞTI 75 18,00-
06,00 

BUNĂ CL 

24 DRĂGUŞENI 80 18,00-
05,00 

BUNĂ ELECTRICA 

25 FÂRŢĂNEŞTI  - -   -  - 
26 FOLTEŞTI 50 19,00-

06,00 
SATISF. CL 

27 FRUMUŞIŢA 60 20,00-
04,00 

  CL 

28 FUNDENI  90 18,00-
05,00 

BUNĂ CL 

29 GHIDIGENI 85 18,00-
05,00 

BUNĂ CL 

30 GOHOR 80   BUNĂ   
31 GRIVIŢA 100 17,30-

05,00 
BUNĂ CL 

32 INDEPENDENŢA 95 18,00-
05,00 

BUNĂ CL 

33 IVEŞTI 70 18,30-
05,00 

BUNĂ CL 

34 JORĂŞTI 70 18,00-
06,00 

VECHE CL-
ELECTRICA 

35 LIEŞTI 88 18,00-
06,00 

CORESPUNZĂTOARE   

36 MATCA 40 19,00-
05,00 

SATISF. CL 

37 MĂSTĂCANI 75 18,30-
05,30 

SATISF. CL 

38 MOVILENI  - -   -  - 
39 MUNTENI  - -   -  - 
40 NĂMOLOASA  - -   -  - 
41 NEGRILEŞTI 90 18,00-

06,00 
BUNĂ CL 

42 NICOREŞTI 35 18,00-
06,00 

MEDIE CL 

43 OANCEA 95 19,00-
06,00 

SATISF. RENEL  

44 PECHEA  - -   -  - 
45 PISCU 70 18,00-

06,00 
BUNĂ CL 

46 POIANA 60 18,00-
06,00 

CORESP. CL  

47 PRIPONEŞTI 80 17,30-
06,30 

NESATISF. CL 

48 RĂDEŞTI 100 20,00-
06,00 

BUNĂ CL 

49 REDIU (şi 
SUHURLUI) 

 - -   -  - 

50 SCHELA 70 17,00- BUNĂ CL 
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NR. 
CRT. 

LOCALITATEA ACOPERIRE
% 

INTERVAL 
ORAR 

CALITATE 
ECHIPAMENTE 

GESTIONARE 

06,00 
51 SCÂNTEIEŞTI  - -   -  - 
52 SLOBOZIA 

CONACHE 
 - -   -  - 

53 SMÂRDAN 95 18,00-
06,00 

CORESP. CL 

54 SMULŢI 40 17,00-
05,00 

SATISF. CL 

55 SUCEVENI  - -   -  - 
56 ŞENDRENI 90 18,00-

06,00 
NOI CL 

57 TUDOR 
VLADIMIRESCU 

100 18,00-
06,00 

VECHI CL-
ELECTRICA 

58 TULUCEŞTI 100 18,00-
06,00 

F. BUNĂ CL 

59 ŢEPU 75 18,00-
06,00 

BUNĂ CL 

60 UMBRĂREŞTI 70 18,00-
06,00 

VECHI CL-
ELECTRICA 

61 VALEA 
MĂRULUI 

90 18,00-
06,00 

BUNĂ   

62 VÂNĂTORI 90 17,00-
06,00 

UZATĂ CL 

63 VÂRLEZI  - -   -  - 
64 VLĂDEŞTI 95 17,00-

07,00 
BUNĂ CL 

Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 

 

La nivelul judeţului Galaţi sunt în curs de execuţie 6 proiecte care vizează 

infrastructura de iluminat public în 5 comune şi în municipiul Galaţi.  

Fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor în curs de execuţie la nivelul 

judeţului Galaţi sunt obţinute din următoarele surse: fonduri locale (5 proiecte) şi o 

sponsorizare. 

Prin implementarea acestor proiecte privind infrastructura de iluminat public la 

nivelul judeţului Galaţi (Tabelul 3.42.) se urmăreşte realizarea a 25 km de reţea de 

iluminat public, realizarea a 11 puncte de aprindere automatizată şi montarea a 1115 

corpuri de iluminat. Mai există în curs de desfăşurare proiecte privind reabilitarea 

iluminatului public care include: montarea de corpuri de iluminat tip, spâlpi de iluminat, 

proiectoare şi cabluri. 
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Tabelul 3.42.- Investiţiile în curs de desfăşurare privind iluminatul public la nivelul judeţului Galaţi 

Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 

PROIECTE ÎN CURS - ILUMINAT PUBLIC 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

MUNICIPII ŞI ORAŞE 
1 GALAŢI 11,300,000 Derulare contract 

de delegare a 
gestiunii încheiat 
între Consiliul 
Local Galaţi şi SC 
Luxten Lighting 
Co 
Bucureşti(prelungit 
prin Act Adiţional) 

Bugetul local - Contractul de delegare a gestiunii 
cuprinde realizarea de lucrări de 
reabilitare a iluminatului public în 
mun.Galaţi care includ montarea de 
corpuri de iluminat tip,stâlpi de 
iluminat,proiectoare,cabluri etc. 

- 

 
COMUNE 

2 BĂLENI 16,500 Finalizat Venituri proprii 22km reţea electrică, 3 puncte de 
aprindere automatizată, 315 corpuri de 
iluminat 

  

3 FÂRŢĂNEŞTI 26,971 Realizată Fondurii proprii - - 
4 IVEŞTI 8,100 90% BL inlocuit 800 lămpi cu becuri economice şi 

se vor realiza 8 puncte de aprindere 
  

5 REDIU  22,960 finalizată BL Extindere iluminat public - 
6 SCHELA 10,000 în derulare Sponsorizare Petrom 3 km de reţea   
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4. ANALIZA SWOT 

 
 

Analiza diagnostic de tip SWOT a sectorului serviciilor comunitare de utilităţi 

publice a judeţului Galaţi,  este concepută ca o suită de comentarii concentrate asupra 

principalilor factori ce influenţează dezvoltarea acestui domeniu, în vederea atingerii unor 

importante obiective strategice ale următorilor cinci ani. 

Se poate preciza faptul că elemente ale punctelor forte, printr-o valorificare 

adecvată, se transformă în oportunităţi, iar unele elemente ale punctelor slabe, prin 

cronicizare, devin ameninţări. 

 

DATE GENERALE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Prezenţa la nivel naţional şi regional a 
strategiilor specifice serviciilor 
comunitare de utilităţi publice şi a 
planurilor de implementare a 
acestora; 

 Existenţa unui portofoliu de proiecte 
privind utilităţile  publice la nivelul 
consiliilor locale orăşeneşti şi 
comunale; 

 Oferirea suportului de către 
autorităţile administrative locale 
pentru realizarea şi implementarea 
strategiei judeţene de dezvoltare a 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice; 

 Experienţa autorităţilor locale şi a 
operatorilor de servicii în  derularea 
proiectelor finanţate din fonduri 
europene; 

 Legislaţia privind serviciiile 
comunitare de utilităţi publice în 

 Surse de finanţare/cofinanţare 
insuficiente la nivelul autorităţilor 
locale pentru proiecte de investiţii; 

 Grad redus de accesbilitate a 
populaţiei din mediul orăşenesc şi 
rural la servicii comunitare de utilităţi 
publice, comparativ cu ţările UE;  

 Discrepanţe mari în dezvoltarea 
serviciilor comunitare la nivel de 
regiuni şi la nivelul mediilor urban 
/rural;  

 Grad redus de cunoaştere şi aplicare 
a legislaţiei specifice, la nivelul 
autorităţilor locale din mediile 
orăşenesc şi rural; 

 Nepromovarea parteneriatelor 
publice–private la nivelul autorităţilor 
locale din mediile orăşenesc şi rural; 

 Slaba dezvoltare socio-economică a 
judeţului. 
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acord cu legislaţia europeană; 
 Existenţa structurilor instituţionale de 

bază pentru monitorizarea 
conformării cu acquis-ul comunitar; 

 Existenţa transparenţei privind 
difuzarea informaţiilor deţinute de 
autorităţile locale; 

 Asigurarea accesului publicului la 
informaţii şi la luarea deciziilor în 
domeniul serviciilor publice, la nivel 
local. 

DATE GENERALE 
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Diminuarea discrepanţelor privind 
dezvoltarea între regiuni, precum şi 
între mediul rural şi mediul urban;  

  Eforturi din partea autorităţilor locale 
în promovarea de parteneriate pentru 
dezvoltarea infrastructurii;  

 Dezvoltarea relaţiilor de cooperare 
transfrontalieră;   

 Sprijinul acordat de firmele de  
consultanţă în vederea realizării 
investiţiilor în modernizarea 
infrastructurii rurale; 

 Accesarea fondurilor UE pentru 
îmbunătăţirea standardelor de mediu; 

 Realizarea unor planuri de investiţii 
pe termen lung în condiţiile 
dezvoltării durabile;  

 Oportunităţi pentru investiţii private şi 
comerţ;  

 Dezvoltarea de parteneriate public-
private; 

 Serviciile de utilităţi publice nu 
corespund  normelor europene; 

 Resurse insuficiente pentru 
susţinerea costurilor de investiţie a 
proiectelor de către comunităţile mici 
şi medii;  

 Costuri ridicate pentru conformarea 
cu standardele europene; 

 Lipsa informaţiilor legate de normele 
europene de mediu în rândul micilor 
întreprinzători; 

 Insuficienţa fondurilor destinate 
protecţiei mediului;  

 Necorelarea planificării activităţilor 
din domeniul serviciilor comunitare 
cu celelalte programe de dezvoltare;  

 Dificultăţi de natură organizatorică şi 
financiară determinate de procesul de 
regionalizare; 

  Mentalitatea de indiferentă faţă de 
protecţia mediului; 
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 Valorificarea potenţialului turistic; 
 Valorificarea  turismului ecologic;  
 Dezvoltările strategice substanţiale 

legate de îmbunătăţirea serviciilor 
publice şi dezvoltarea durabilă. 

 Posibilitatea accesării programelor de 
finanţare pentru proiectele de 
infrastructură;  

 Suport financiar crecut acordat de UE 
prin Fondurile Structurale;  

 Existenţa unor studii de fezabilitate 
pentru anumite proiecte;  

 Posibilitatea realizării unor investiţii 
pe termen lung la nivel judeţean;  

 Creşterea standardelor de viaţă şi a 
oportunităţilor economice. 

 

 

 Întârzieri în aprobarea proiectelor 
majore; 

 Lipsa de coeziune a măsurilor de 
dezvoltare economică şi socială la 
nivelul autorităţilor locale; 

 Slaba competitivitate a firmelor de 
profil din regiune respectiv judeţ, 
comparativ cu cele din U.E.; 

 Migrarea forţei de muncă către alte 
regiuni şi în străinătate;  

  Creşterea gradului de sărăcie a 
populaţiei în judeţ;  

  Existenţa unor zone predispuse la 
dezastre naturale (alunecări de teren, 
inundaţii); 

 Cunoştinţe insuficiente legate de 
elaborarea şi administrarea 
proiectelor finanţate din Fondurile 
europene pentru proiecte de 
infrastructură şi mediu.  

 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI EPURARE APE 

UZATE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa infrastructurii privind 
alimentarea cu apă în sistem 
centralizat într-un număr de 42 unităţi 
administrativ-teritoriale (2 municipii, 2 
oraşe  şi 38 comune) din judeţ;  

 Existenţa unei politici naţionale 
pentru întărirea capacităţii 
programului în sectorul de apă; au 
fost parcurse etape pentru 
reorganizarea serviciilor de apă în 
termeni de eficienţă;  

 Echiparea cu instalaţii centralizate de 
canalizare a apelor uzate menajere a 
judeţului Galaţi este redusă, doar 19 
localităţi (2 municipii, 2 oraşe e şi 15 
comune) dispun de reţele de 
canalizare.  

 Accesul redus al populaţiei la sisteme
centralizate de apă şi salubritate 
comparativ cu ţările UE; calitatea 
scăzută a apei potabile furnizate către 
populaţie în multe zone; 
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 Experienţa în derularea proiectelor
finanţate din fonduri de pre-aderare 
(PHARE,ISPA, SAPARD) sau din alte 
surse internaţionale; 

 Realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în 18 comune ale judeţului, prin 
HG 577/1997; 

 Fonduri obţinute pentru realizarea 
infrastructurii de apă, canalizare şi 
epurare a apelor uzate prin Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare 
a infrastructurii din spaţiul rural în 26 
comune; 

 Reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă  în 
municipiul Galaţi prin programul 
ISPA; 

 Derularea unor proiecte privind 
alimentarea cu apă în localităţile 
rurale, finanţate prin programe 
naţionale şi europene: Fondul Român 
de Dezvoltare Socială Programul 
RICOP, Programul SAPARD, etc. 

 

 Fonduri financiare insuficiente pentru 
investiţii de reabilitare/modernizare în 
sectorul serviciilor comunitare de 
utilităţi publice; 

 Existenţa unor parametri de calitate ai 
apei potabile neconformi cu normele 
în vigoare; 

 Pierderi mari în reţeaua de transport 
şi distribuţie; 

 Gradul ridicat de colmatare al 
lacurilor de acumulare; 

 Managementul inadecvat al 
nămolurilor provenite de la staţiile de 
epurare a apelor uzate; 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare 
durabilă pe termen mediu şi lung al 
serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare; 

 Gradul redus al continuităţii în 
furnizare a apei potabile la nivelul 
mediului orăşenesc şi rural; 

 Inexistenţa sistemelor de canalizare – 
epurare a apei uzate în mediul rural şi 
în unele zone urbane periferice; 

 Capacitatea insuficientă a staţiilor de 
epurare a apelor uzate existente în 
mediul urban; 

 Existenţa sistemelor combinate de 
canalizare; 

 Canale colectoare subdimensionate 
care nu preiau întregul debit de ape 
uzate, menajere şi meteorologice; 

 Infrastructură cu grad mare de uzură. 
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SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI EPURARE APE 
UZATE 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Punerea în valoare a  întregului 

potenţial de apă disponibil la nivelul 
judeţului Galaţi;  

 Implementarea proiectelor prin POS 
Mediu, Axa prioritară 1 – Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi 
apă uzată;  

 Înfiinţarea unui sistem regional de 
alimentare cu apă; 

 Oferirea de asistenţă tehnică de 
specialitate din partea unor firme cu 
experienţă în domeniu;  

 Realizarea unui master plan la nivel 
regional;   

 Valorificarea nămolurilor de la staţiile 
de epurare orăşeneşti. 

 
 

 Poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane ca urmare a deversărilor 
necontrolate a agenţilor economici, 
accidentelor, precum şi datorită 
slabei dezvoltări a infrastructurii de 
canalizare mai ales în mediul rural;  

 Capacitatea insuficientă de tratare a 
apelor reziduale în staţiile de epurare 
şi a halelor de depozitare a 
deşeurilor;  

  Procentul scăzut al apelor de 
suprafaţă de calitate superioară;  

 Lipsa resurselor suficiente de apă 
potabilă în judeţul Galaţi;  

  Neconformarea cu cerinţele 
directivelor UE pentru sectorul de apă 
în cazul unei absorbţii scăzute a 
fondurilor europene cauzate de 
procesul complex de pregătire şi 
gestionare a proiectelor, precum şi de 
cofinanţarea costisitoare. 

 
 

SERVICIUL DE SALUBRIZARE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Toate municipalităţile din judeţul 
Galaţi sunt acoperite de servicii de 
salubritate; 

 Suportul unor agenţi economici care 
desfăşoară activităţi privind 
recuperarea deşeurilor; 

 Implementarea proiectului “Sistemul 

 Slaba organizare privind gestionarea 
deşeurilor; 

 Educaţia ecologică este superficială; 
 Slaba conştientizare a populaţiei şi a 

agenţilor economici privind 
gestionarea adecvată a deşeurilor, 
respectiv a ariilor speciale, protejate;  
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integrat al managementului deşeurilor 
solide în municipiul Galaţi şi zonele 
învecinate” prin programul ISPA; 

 Realizarea unui sistem de incinerare 
ecologică prevăzut cu  instalaţie de  
răcire  şi  tratare  a  gazelor  cu  
finanţare din  Fondul  pentru   mediu; 

 Existenţa Planului Naţional de 
Gestionare a Deşeurilor şi a Planului 
Regional de Gestionare a Deşeurilor;  

 Demararea în mediul urban a 
colectării selective a deşeurilor de la 
populaţie; 

 Existenţa grupului de lucru la nivel 
judeţean privind managementul 
deşeurilor; 

 Existenţa unui Plan Local de Acţiune 
pentru Mediu la nivel de judeţ; 

 Existenţa operatorilor de salubrizare 
cu experienţă, care pot constitui baza 
dezvoltării unui operator la nivel 
regional. 

 

 Inexistenţa unui sistem integrat de 
gestionare a deşeurilor;  

 Necolectarea selectivă şi depozitarea  
necontrolată a deşeurilor în mediul 
urban şi rural; 

 Infrastructura deficitară pentru 
colectarea, transportul şi eliminarea 
deşeurilor; 

 Depozitele de deşeuri nu corespund 
normelor în vigoare; 

 Lipsa sistemelor de tratare selectivă a 
deşeurilor; 

 Infrastructura slab dezvoltată pentru 
curăţenia stradală; 

 Slaba implicare a cetăţenilor în 
problemele privind salubrizarea, 
respectiv de protejare a mediului; 

 Degradarea solului şi a pânzei de apă 
freatică în zona depozitărilor 
necontrolate de deşeuri; 

 Deficienţe în gestiunea serviciilor de 
salubrizare la nivel urban şi rural; 

 Număr insuficient al specialiştilor de 
mediu din administraţiile locale. 

 
SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Oportunităţi de afaceri pentru 

companiile străine în sectorul de 
salubrizare; 

 Implementarea  proiectelor de mediu 
prin utilizarea Fondului de Mediu ; 

 Introducerea surselor regenerabile de 
energie; 

 Resurse financiare insuficiente 
pentru susţinerea costurilor de 
investiţie a proiectelor în domeniul  
infrastructurii privind salubrizarea; 

 Costuri ridicate pentru conformarea 
cu normele europene în ceea ce 
priveşte tehnologiile; 
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 Dezvoltarea unei pieţe viabile de 
reciclare a deşeurilor/materiei prime 
rezultate din procesarea deşeurilor. 

 

 
 
 
 
 

 Presiunea crescută asupra  
biodiversităţii şi calităţii aerului 
determinate de creşterea economică; 

 Lipsa de eficienţă a investiţiilor pe 
termen scurt şi mediu pentru 
reducerea riscurilor de dezastre 
naturale; 

 Lipsa resurselor financiare pentru co-
finanţarea proiectelor de epurare a 
apelor uzate şi valorificarea 
nămolurilor. 

 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Există posibilitatea utilizării mai 
multor tipuri de combustibili 
alternativi, în funcţie de conjunctura 
pieţii; 

 Operare simplă din partea 
consumatorului care nu se implică în 
activităţi de aprovizionare 
combustibil, întreţinere, 
supravegherea funcţionării;  

 Pericol scăzut pentru consumator, 
comparativ cu sursele individuale pe 
bază de combustibili; 

 Libertatea autorităţilor locale în luarea 
deciziei împreună cu locuitorii 
implicaţi privind alegerea sistemului 
de producere a energiei termice; 

 Menţinerea unui sistem de subvenţii 
legiferat pentru familiile cu venituri 
mici beneficiare de servicii de 
alimentare cu energie termică în 
sistem centralizat. 

 Singura localitate din judeţul Galaţi 
care beneficiază de energie termică în 
sistem centralizat, este municipiul 
Galaţi; 

 Performanţe scăzute ale furnizorilor 
de energie termică  cu capital de stat; 

 Investiţii reduse în infrastructura 
sistemului de producere şi distribuţie 
energie termică; 

 Gradul redus de încasare a 
contravalorii serviciului de distribuţie 
a energiei termice prestate către 
populaţie; 

 Lipsa unei strategii privind 
modernizarea sistemelor de 
alimentare cu energie termică în 
sistem centralizat; 

 Infrastructura actuală slab dezvoltată, 
uzată fizic şi moral; 

 Cost ridicat pentru producerea 
energiei termice,  
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  Tariful energiei termice ridicat 
comparativ cu veniturile populaţiei; 

 Eficienţă energetică redusă pe lanţul 
producţie –transport – distribuţie –
consumator final; 

  Rentabilitate economico-financiară 
scăzută a activităţii de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat. 

 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Oportunităţi investiţionale atât pentru 
investitorii străini cât şi autohtoni; 

 Oportunităţi de afaceri crescute în 
domeniul eficienţei energetice şi al 
resurselor energetice regenerabile; 

 Facilitarea aplicării unor politici 
urbane de investiţii , de coeziune 
socială şi de protecţie a mediului. 

 

 Creşterea  tarifului la nivelul mediu 
european; 

 Inexistenţa unor instrumente fiscale 
eficiente pentru susţinerea 
programelor de investiţii în eficienţa 
energetică, în utilizarea resurselor 
regenerabile şi în dezvoltarea 
serviciilor energetice; 

 Rezerve exploatabile economic de  
combustibili limitate, în condiţiile în 
care nu vor fi descoperite noi 
zăcăminte importante; 

 Apariţia unor efecte negative asupra 
sectorului energetic la nivel naţional 
şi european; 

 Creşterea preţurilor la combustibili pe 
pieţele internaţionale cu influenţă 
asupra pieţei interne; 

  Costuri mari pentru alinierea la 
standardele europene privind 
schimbul de tehnologii. 
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SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unei reţele de drumuri 
publice ce acoperă în mod echilibrat 
teritoriul judeţului; 

 Existenţa unei infrastructuri rutiere ce 
leagă municipiul Galaţi de celelalte 
localităţi ale judeţului; 

 Existenţa operatorilor privaţi de 
transport public local; 

 Implementarea proiectelor de 
modernizarea drumurilor la nivel 
judeţean.  

 
 

 Starea tehnică necorespunzătoare a 
reţelei locale de drumuri;  

 Procentajul  scăzut al infrastructurii 
rutiere modernizate; 

 Nerespectarea legislaţiei în privinţa 
modului de gestionare a serviciului;  

 Lipsa mijloacelor de transport public 
în unele localităţi rurale, unde este 
necesară organizarea transportului 
elevilor la instituţiile de învăţământ 
din comună sau împrejurimi; 

  Existenţa mijloacelor de transport cu 
grad de uzură avansat de 
combustibil. 

 
SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Realizarea transporturilor  speciale  

(Şcolari, navetă, persoane cu 
handicap) pe întreaga arie teritorială a 
judeţului; 

 Modernizarea infrastructurii de 
transport public local; 

 Creşterea gradului de accesibilitate a 
populaţiei judeţului la transportul 
local. 

 

 Creşterea numărului de autovehicule 
private; 

 Neacoperirea cheltuielilor de 
exploatare şi întreţinere; 

 Creşterea preţurilor la combustibili; 
 Interes scăzut al populaţiei urbane 

privind înfiinţarea şi funcţionarea unei 
reţele organizate de transport public 
local. 

 
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC LOCAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Reţele de iluminat public care 

acoperă aproximativ tot judeţul; 
 Existeţa unui grad mare de degradare 

a reţelelor şi echipamentelor; 
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 Posibilitatea extinderii sistemului de 
iluminat public local; 

 Posibiliatea ca anumite firme 
specializate din judeţ  să gestioneze 
serviciul de iluminat public local. 

 
 
 
 
 

 Costuri mari de întreţinere/menţinere 
în funcţiune a reţelei de iluminat 
public; 

 Neacoperirea întregii arii de populaţie 
cu servicii de iluminat stradal; 

 Nerespectarea parametrilor 
luminotehnici stradali;  

 Insuficienţa iluminare a zonelor cu 
risc sporit; 

 Nerespectarea legislaţiei în privinţa 
modului de gestionare a serviciului; 

 Inexistenţa  activităţii programate de 
întreţinere şi reparaţie a sistemului de 
iluminat public local; 

 Lipsa monitorizării şi evaluării 
activităţii de iluminat public la nivel 
local. 

 

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC LOCAL 
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Oportunitatea realizării unui sistem 
de iluminat modern şi durabil datorită 
existenţei unei pieţe de echipamente  
electrice foarte dezvoltate; 

 Dezvoltarea unor proiecte privind 
eficientizarea iluminatului public local 
din surse atrase sau prin realizarea 
de parteneriate. 

 

 Interesul scăzut al autorităţilor locale 
privind problematica iluminatului 
public local în raport cu celelalte 
utilităţi publice; 

 Producerea  calamităţilor naturale 
care duc la distrugerea infrastructurii. 

 

 

 
Analiza SWOT pune în evidenţă problemele strategice cheie identificate în analizele 

socio-economice, precum şi modul în care acestea se condiţionează reciproc. În sinteză 

analiza SWOT ar putea fi formulată astfel: judeţul Galaţi beneficiază de un număr de 
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oportunităţi, pentru valorificarea cărora dispune de puncte tari importante, dar se şi 

confruntă cu un set de obstacole reprezentate de punctele slabe. Se constată deficienţe 

de ordin social şi tehnic, care se manifestă cel mai acut în mediul rural şi în centrele 

urbane mici. 
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5. STRATEGIA JUDEŢEANĂ PRIVIND ACCELERAREA 

DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI 
PUBLICE PE PERIOADA 2007-2020  

 
5.1. Misiunea strategiei la nivel judeţean privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice 

Misiunea strategiei de dezvoltare durabilă a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

la nivelul judeţului Galaţi este de a identifica şi rezolva problemele comunităţii locale pe 

termen mediu şi lungime 

În conformitate cu H. G. nr. 246/16.02.2006 scopul fundamental al acestei strategii 

este definirea politicilor, stabilirea obiectivelor, identificarea soluţiilor şi a direcţiilor de 

acţiune capabile să asigure accelerarea dezvoltării şi eficientizarea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice şi, totodată, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

tehnico-edilitare aferente, astfel încât fiecărui cetăţean să-i fie asigurat accesul liber şi 

nediscriminatoriu la serviciile comunitare de utilităţi publice. 

Scopul strategiei trebuie să fie eficient, realizabil şi să creeze un cadru adecvat formulării 

şi implementării unui set coerent şi consistent de obiective şi acţiuni, cu finalitate în 

realizarea unei infrastructuri moderne care să constituie premizele dezvoltării economico-

sociale ale judeţului Galaţi prin îmbunătăţirea vieţii populaţiei şi crearea unui mediu curat. 

 

5.2. Direcţii de acţiune 
  Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice are la bază următoarele direcţii de acţiune: 

- definirea şi stabilirea cadrului instituţional şi organizatoric necesar îmbunătăţirii 

managementului serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- stabilirea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor între factorii implicaţi în 

înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi exploatarea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice şi partajarea acestora pe baza principiului descentralizării serviciilor publice, 

autonomiei locale, subsidiarităţii şi proporţionalităţii; 
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- crearea cadrului şi a instrumentelor necesare gestionării eficiente a fondurilor de investiţii 

necesare modernizării şi dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

- popularizarea procedurilor specifice şi facilitarea accesului la resursele financiare 

necesare accelerării dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- utilizarea eficientă a resurselor - umane, materiale, financiare - disponibile, proprii sau 

atrase; 

- transferul gradual al componentei de protecţie socială din zona operaţională în zona 

exclusivă a administraţiei publice centrale şi locale; 

- susţinerea efectivă şi coerentă, prin programe şi politici guvernamentale adecvate, a 

reabilitării, modernizării şi dezvoltării la standarde UE a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, în special în zonele defavorizate, ca factor esenţial pentru menţinerea şi întărirea 

coeziunii economico-sociale. 

     Direcţiile de acţiune adoptate trebuie avute în vedere, însuşite şi aplicate atât la 

nivel judeţean cât şi la nivel local - de către autorităţile administraţiei publice locale 

comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene - în pregătirea şi adoptarea propriilor 

strategii de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 

5.3. Orizontul de timp 
Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi a 

fost elaborată pentru perioada 2007-2020 care se aprobă prin Hotărâre a Consiliului 

Judeţului Galati şi se revizuieşte periodic în conformitate cu progresul tehnic şi a cerinţelor 

obiectivelor rezultatelor ca urmare a procesului de monitorizare şi evaluare. 

 
5.4. Obiective şi priorităţi privind dezvoltarea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice 
 

Obiectivele, priorităţile şi măsurile de dezvoltare strategică sunt un rezultat al 

analizei situaţiei existente şi al Analizei de potenţial (SWOT) al judeţului Galaţi, elaborate 

pe baza datelor oficiale, furnizate de instituţiile şi autorităţile publice implicate precum şi pe 

baza Strategiilor de dezvoltare locală şi planurilor existente la nivelul oraşelor şi comunelor 

judeţului Galaţi. 
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5.4.1. Obiectivul general privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice la nivel judeţean 
 

Obiectivele generale al Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice sunt : standarde de viaţă ale locuitorilor din mediul urban şi 

rural îmbunătăţite, protejarea şi creşterea calităţii mediului, asigurarea unui climat de 

afaceri propice investiţiilor şi dezvoltării economice durabile prin modernizarea, 

dezvoltarea şi extinderea unor servicii comunitare de utilităţi publice, a infrastructurii 

tehnico-edilitare aferente la nivelul judeţului Galaţi. 

Strategia vizează micşorarea decalajului existent între mediul urban şi mediul rural 

din cadrul judeţul Galaţi, a  judeţului Galaţi cu celelalte judeţe din cadrul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est cât şi cu România şi cu Uniunea europeană. 

În ceea ce priveşte, standardele de calitate şi cantitate privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice şi de mediu ca urmare a proceselor de modernizare, dezvoltare şi 

extindere a acestora, se urmăreşte : 

a) atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicaţiile serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea 

acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

c) atingerea conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea şi cantitatea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

d) creşterea capacităţii de absorţie a resurselor financiare alocate din fonduri 

comunitare şi de atragere a fondurilor de investiţii; 

e) creşterea capacităţii de elaborare, promovare şi finanţare a proiectelor de 

investiţii aferente infrastructurii de interes local; 

f) creşterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelelor 

acceptate în Uniunea Europeană; 

g) satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale şi creşterea 

bunăstării populaţiei. 
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5.4.2. Obiective specifice privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice 

 

Obiectivele strategice ale serviciului de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a 

apelor uzate sunt: 

1) Asigurarea cu apă potabilă şi reţele de canalizare pentru populaţie precum şi păstrarea 

calităţii mediului. 

2) Asigurarea şi menţinerea unui habitat favorabil vieţii prin salubrizarea localităţilor şi 

gestiunea deşeurilor solide.  

3) Ridicarea gradului de civilizaţie prin eficientizarea în exploatare a sistemului de iluminat 

public.  

4) Creşterea gradului de confort şi siguranţă a populaţiei prin realizarea unui transport 

public local de calitate.  

5) Creşterea gradului de centralizare a alimentării cu energie termică pornind de la 

varianta retehnologizării. 

 
Obiectivul general se va putea realiza prin atingerea simultană a următoarelor 

obiective specifice serviciilor comunitare de utilităţi publice locale: 

1) Dezvoltarea şi modernizarea serviciului de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape 

uzate.  

2) Organizarea şi modernizarea serviciului de salubrizare a localităţilor din judetul Galati şi 

gestiunea deşeurilor solide.  

3) Extinderea şi modernizarea serviciului de iluminat public  

4) Reînfiinţarea (dacă este cazul), dezvoltarea şi modernizarea serviciului de transport 

public local.  

5) Din punctul de vedere al soluţiilor de distribuţie a căldurii, se propun două variante: 

retehnologizarea punctelor termice existente şi introducerea punctelor termice individuale 

la consumatori (module termice la nivel de bloc).  

 

 5.4.2.1. Obiectivele specifice serviciului de alimentare cu apă, canalizare şi 
epurare a apelor uzate 
 

Pentru a se conforma cerinţelor privind calitatea apei pentru consumul uman, 

pentru perioada 2007 - 2020, Consiliul Judeţului Galaţi a preluat următoarele 

responsabilităţi de implementare: 
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     a) implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii apei potabile; 

     b) implementarea îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei; 

 c) reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile. 

Având în vedere efortul investiţional pe care îl presupune conformarea cu cerinţele 

acquis-ului comunitar din domeniul serviciului de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea 

apelor uzate, sunt necesare măsuri energice şi coerente, precum şi coordonarea 

eforturilor şi acţiunilor tuturor părţilor implicate, care să valorifice perioadele de tranziţie 

obţinute în cadrul procesului de negociere.  

Planurile de implementare adoptate la nivel local vor ţine seama de termenele 

prevăzute în planurile de implementare şi de termenele stabilite cu Autorităţile de 

management responsabile şi acceptate de Uniunea Europeană. 

O atenţie deosebită se va acorda dezvoltării infrastructurii pentru apă uzată, 

avându-se în vedere termenele de conformare obţinute în procesul de negociere a 

Tratatului de Aderare – până în 2015, pentru aglomerările urbane cu peste 10.000 l.e. va 

deveni obligatorie treapta terţiară de epurare pentru staţiile de epurare, iar pâna în 2018, 

pentru aglomerări între 2000 şi 10.000 l.e. va fi termenul de conformare pentru colectarea, 

descărcarea şi epurarea apelor uzate. 

În acest sens, în conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul României 

prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, a fost aprobat Planul de implementare a 

Directivei 91/271/CEE (Tabelul 5.1.) privind epurarea apelor uzate orăşeneşti, pentru 

judeţul Galaţi. 
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Tabelul 5.1.  - Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti, pentru judeţul Galaţi 
Sistem Colectare 
(km) 

Tratament Ape 
Uzate 

 
Nr. 
Crt. 

 
Aglomerare 

 
Populatie 
echivalenta existent necesar existent necesar 

 
Lucrări conform 
Directivei 91/271 
EEC 

 
Cost 
(Euro) 

 
Termen 
Limită 

1. Galaţi 
(municipiu) 

450000 480 160 - Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-

E,R Tratare - N 

72000000 

112500000

2006 
2010 

2. Tecuci 
(municipiu) 

54660 72 130 Me+B Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-

E,R Tratare – E,R 

8745600 

13665000 

2010 
2013 

3. Matca 
(comună) 

19000 - 52 - Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

3040000 

4750000 

2010 
2013 

4. Pechea 
(comună) 

18560 7,5 69 Me+B Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-

E,R Tratare – E,R 

2969600 

4640000 

2010 
2013 

5. Lieşti 
(comună) 

16650 3 27 - Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-

E,R Tratare – N 

2664000 

4162500 

2010 
2013 

6. Iveşti 
(comună) 

16000 0,5 65 - Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-

E,R Tratare - N 

2560000 

4000000 

2010 
2013 

7. Cudalbi 
(comună) 

14850 3 60 Me+B Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-

E,R Tratare - N 

2376000 

3712500 

2010 
2013 

8. Târgu Bujor 
(oraş) 
 

12200 6,5 70 Me+B Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-

E,R Tratare - N 

1952000 

3050000 

2013 
2015 
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Sistem Colectare 
(km) 

Tratament Ape 
Uzate 

 
Nr. 
Crt. 

 
Aglomerare 

 
Populatie 
echivalenta existent necesar existent necesar 

 
Lucrări conform 
Directivei 91/271 
EEC 

 
Cost 
(Euro) 

 
Termen 
Limită 

9. Tuluceşti 
(comună) 

12000 - 21 - Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1920000 

3000000 

2010 
2013 

10. Slobozia Conachi 
(comună) 

11900 - 42 - Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1904000 

2975000 

2010 
2013 

11. Brăhăşeşti 
(comună) 

11860 - 50 - Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1897600 

2965000 

2010 
2013 

12. Corod 
(comună) 

11700 - 45 - Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1872000 

2965000 

2010 
2013 

13. Munteni 
(comună)- 

11400 - 42 - Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1824000 

2850000 

2010 
2013 

14. Ghidigeni 
(comună) 

11210 1,5 35 - Tratament 

Terţiar 

Sistem colectare-

E,R Tratare - N 

1793600 

2802500 

2010 
2013 

15. Cosmeşti 
(comună) 

9850 - 40 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1576000 

1182000 

2013 
2015 

16. Nicoreşti 
(comună) 

9800 - 29 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1568000 

1176000 

2013 
2015 

17. Piscu 
(comună) 

9400 - 38 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1504000 

1128000 

2013 
2015 
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Sistem Colectare 
(km) 

Tratament Ape 
Uzate 

 
Nr. 
Crt. 

 
Aglomerare 

 
Populatie 
echivalenta existent necesar existent necesar 

 
Lucrări conform 
Directivei 91/271 
EEC 

 
Cost 
(Euro) 

 
Termen 
Limită 

18. Drăgăneşti 
(comună) 

9200 - 42 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1472000 

1104000 

2013 
2015 

19. Fârtăneşti 
(comună) 

9050 - 30 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1448000 

1086000 

2013 
2015 

20. Umbrăreşti 
(comună) 

8560 - 26 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1369600 

1027200 

2013 
2015 

21. Tudor Vladimirescu 
(comună) 

8500 - 29 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1360000 

1020000 

2013 
2015 

22. Independenţa 
(comună) 

8460 1,5 40 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-

E,R Tratare - N 

1353600 

1015200 

2013 
2015 

23. Cavadineşti 
(comună) 

8350 - 40 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1336000 

1002000 

2013 
2015 

24. Frumuşiţa 
(comună) 

8320 - 25 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1331200 

998400 

2013 
2015 

25. Bălăbăneşti 
(comună) 

8050 - 29 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1288000 

966000 

2013 
2015 

26. Barcea 
(comună) 

8000 - 27 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1280000 

960000 

2015 
2015 
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Sistem Colectare 
(km) 

Tratament Ape 
Uzate 

 
Nr. 
Crt. 

 
Aglomerare 

 
Populatie 
echivalenta existent necesar existent necesar 

 
Lucrări conform 
Directivei 91/271 
EEC 

 
Cost 
(Euro) 

 
Termen 
Limită 

27. Drăguşeni 
(comună) 

7800 - 36 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1248000 

936000 

2015 
2015 

28. Valea Mărului 
(comună) 

7800 - 30 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1248000 

936000 

2015 
2015 

29. Smârdan 
(comună) 

7400 - 31 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1184000 

888000 

2015 
2015 

30. Bereşti Meria 
(comună) 

7280 - 45 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1164800 

873600 

2015 
2015 

31. Fundeni 
(comună) 

7270 - 29 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1163200 

8724000 

2015 
2015 

32. Măstăcani 
(comună) 

7100 - 40 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1136000 

852000 

2015 
2015 

33. Rediu 
(comună) 

6800 - 43 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1088000 

816000 

2015 
2015 

34. Griviţa 
(comună) 

6720 1 43 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-

E,R Tratare - N 

1075200 

806400 

2015 
2015 

35. Braniştea 
(comună) 

6550 - 32 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

1048000 

786000 

2015 
2015 
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Sistem Colectare 
(km) 

Tratament Ape 
Uzate 

 
Nr. 
Crt. 

 
Aglomerare 

 
Populatie 
echivalenta existent necesar existent necesar 

 
Lucrări conform 
Directivei 91/271 
EEC 

 
Cost 
(Euro) 

 
Termen 
Limită 

36. Schela 
(comună) 

6470 2 32 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-

E,R Tratare - N 

1035200 

776400 

2017 
2017 

37. Şendreni 
(comună) 

5760 - 25 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

921600 

691200 

2017 
2017 

38. Priponeşti 
(comună) 

5675 - 33 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

908000 

681000 

2017 
2017 

39. Movileni 
(comună) 

5660 - 36 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

905600 

679200 

2017 
2017 

40. Băleni 
(comună) 

5610 2 30 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-E 

Tratare - N 

897600 

673200 

2017 
2017 

41. Vânători 
(comună) 

5500 - 35 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

880000 

660000 

2017 
2017 

42. Bereşti 
(oraş) 

5400 2 29 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-E 

Tratare - N 

8640000 

684000 

2017 
2017 

43. Bălăşeşti 
(comună) 

5390 - 20 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

862400 

646800 

2017 
2017 

44. Cuca 
(comună) 

5370 4 40 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-

E,R Tratare - N 

859200 

6444400 

2017 
2017 
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Sistem Colectare 
(km) 

Tratament Ape 
Uzate 

 
Nr. 
Crt. 

 
Aglomerare 

 
Populatie 
echivalenta existent necesar existent necesar 

 
Lucrări conform 
Directivei 91/271 
EEC 

 
Cost 
(Euro) 

 
Termen 
Limită 

45. Folteşti 
(comună) 

5280 1,5 25 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-E 

Tratare - N 

844800 

633600 

2017 
2017 

46. Buciumeni 
(comună) 

5280 - 25 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

844800 

633600 

2017 
2017 

47. Ţepu 
(comună) 

5120 - 32 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

844800 

633600 

2017 
2017 

48. Corni 
(comună) 

5009 - 25 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

819200 

614400 

2017 
2017 

49. Gohor 
(comună) 

5000 - 23 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

801440 

601080 

2020 
2020 

50. C. Negri 
(comună) 

4840 - 35 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

800000 

600000 

2020 
2020 

51. Varlezi 
(comună) 

4740 - 15 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

363000 

871200 

2020 
2020 

52. Vlădeşti 
(comună) 

4450 - 20 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

355500 

853200 

2020 
2020 

53. Nămoloasa 
(comună) 

4430 - 38 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

333750 

797400 

2020 
2020 
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Sistem Colectare 
(km) 

Tratament Ape 
Uzate 

 
Nr. 
Crt. 

 
Aglomerare 

 
Populatie 
echivalenta existent necesar existent necesar 

 
Lucrări conform 
Directivei 91/271 
EEC 

 
Cost 
(Euro) 

 
Termen 
Limită 

54. Certeşti 
(comună) 

4300 - 20 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

322500 

774000 

2020 
2020 

55. Băneasa 
(comună) 

4050 - 25 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

303750 

729000 

2020 
2020 

56. Scânteieşti 
(comună) 

3720 - 26 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

279000 

669600 

2020 
2020 

57. Jorăşti 
(comună) 

3205 - 15 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

240375 

576900 

2020 
2020 

58. Smulţi 
(comună) 

3125 - 20 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

234375 

562500 

2020 
2020 

59. Suceveni 
(comună) 

2985 - 19 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

223875 

537300 

2020 
2020 

60. Oancea 
(comună) 

2850 - 27 - Tratament 

Secundar 

Sistem colectare-N 

Tratare - N 

213750 

513000 

2020 
2020 

Sursa  Consiliul Judeţului Galaţi 
*** Notă  clasificarea localităţilor s-a fundamentat în funcţie de numărul de locuitori echivalenţi (peste 2000 l.e.) 
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Situaţia localităţilor care dispun de reţele de alimentare cu apă şi canalizare, este 

prezentată în Graficul 5.1 şi Graficul 5.2 . 
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Graficul 5.1. – Portofoliul de proiecte privind alimentarea cu apă la nivelul judeţului 
Galaţi 

 

 
Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
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Graficul 5.2. – Portofoliul de proiecte privind reţeaua de canalizare la nivelul judeţului 
Galaţi 

 
Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
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În conformitate cu  Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti, 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, şi ţinând cont de 

raportările primite de la primăriile comunelor judeţului Galaţi şi de oportunităţile de 

accesare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, Consiliul Judeţului Galaţi prin Direcţia 
Drumuri, Poduri şi Monitorizare Servicii de utilitate publică a elaborat Portofoliul de 

Proiecte destinat domeniului de infrastructură apă potabilă şi apă uzată. 

La nivelul judeţului Galaţi există un portofoliu de 56 proiecte care vizează 

dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă în 33 de comune şi în municipiul Tecuci şi 

oraşele Târgu Bujor şi Bereşti.  

Fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor viitoare la nivelul judeţului Galaţi 

sunt obţinute din următoarele surse: fonduri europene (40 proiecte), fonduri 

guvernamentale (14 proiecte) şi fonduri locale (2 proiecte). 

Prin implementarea proiectelor privind infrastructura de apă la nivelul judeţului 

Galaţi (Tabelul 5.2.) se urmăreşte: 

 realizarea reţelelor de alimentare cu apă pe o distanţă de 155,75 km; 

 extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe o distanţă de 83 km; 

 aducţiunea reţelei de apă în lungime totală de 30,36 km;  

 distribuţia reţelei de apă în lungime totală de 353,45 km;  

 reabilitarea reţelei de apă pe o lungime de 94 km;  

 construirea a 60 de  puţuri şi a 4 rezervoare de înmagazinare; 

 denisiparea a 3 puţuri; 

 amenajarea drumului de acces către puţurile forate (5500 m2); 

 înfiinţarea a 4 staţii de pompare şi 13 pompe; 

 înfiinţarea a 6 de staţii de tratare; 

 construirea a 2 sisteme de înmagazinare a apei, a 44 de rezervoare de 

înmagazinare şi a 2 rezervoare tampon; 

 retehnologizarea staţiei de epurare a apelor uzate; 

 adâncirea forajelor de mică şi mare adâncime; 

 modernizarea grupurilor de pompare; 

 instruirea personalului de exploatare şi a celui din laboratoare; 

 automatizarea şi dispecerizarea forajelor de front captare; 

 aducerea la capacitatea proiectată de captare a puţurilor de apă; 

 modernizarea gospodăriilor de apă: echipamente, aparatură pentru 

laborator de analiză; 
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 achiziţionarea şi montarea de AMC la: sursă, refularea pompelor, la 

introducerea apei în reţeaua de distribuţie la consumatorii existenţă şi la noi 

abonaţi; 

 dotări la sistemul de captare şi distribuţie a apei; 

 extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă. 
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Tabelul 5.2.– Portofoliu de proiecte privind infrastructura de apă la nivelul judeţului Galaţi 
PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

MUNICIPII ŞI ORAŞE 

10 MIL Propunere    

 Pentru anul 2007 

prin HCL/2007 s-a 

aprobat demararea 

achiziţiei PT-uri 

alimentare cu apă 

zona 

Valeni,Tecuciul 

Nou 

FE, BS, BL -Executare reţele de apă potabilă noi 

110km aferente cartierTecuciul Nou-

50km,Cernicari-30km,Criviţeni-30km,în 

raport cu crearea noilor fronturi de apă 

- 

6 MIL Propunere    

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pentru anul 2007 

prin HCL,s-a 

aprobat demararea 

achiziţiilor 

proiectelor tehnice 

pt alimentare cu 

apă 

FE, BS, BL - Executarea extinderii reţelei de 

distribuţie apă potabilă noi 65km 

aferente cartierului N.Bălcescu-50km, 

Zona Industrială-15km 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

cartierN.Bălcescu, 

locuinţe Zona Ind. 

- Adâncirea forajelor de mică şi mare 

adâncime 

- Cimentarea în dreptul orizonturilor 

- Modernizarea grupurilor de pompare 

- Instruirea personalului de exploatare 

şi celui din laboratoare 

3 MIL Propunere FE, BS, BL 

- Automatizare, dispeoerizare foraje 

front captare 

- 

1 MIL Propunere FE, BS, BL - Aducerea la capacitatea proiectată 

de captare a puţurilor de apă 

- 

- Realizarea a 10 noi puţuri la o 

adâncime de  min. 250m 

2 MIL Propunere FE, BS, BL 

- Debit min. propus 150dmc/s 

- 

800,000 Propunere FE, BS, BL -Realizarea a 4 noi puţuri de apă la 

adâncimea minimă de 250m 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MIL Propunere FE, BS, BL - Construire sistem înmagazinare apă 

la front captare Tecuciul Nou 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

- Rezervor de 5000mc la front captare 

- Rezervor tampon 500mc 

- Staţie tratare apă automatizată de 

înaltă performanţă 

- Construire sistem de înmagazinare 

apă la front captare Cernicari 

- Rezervor de 3000mc sursa de apă 

- Rezervor tampon 300mc 

800,000 Propunere FE, BS, BL 

- Staţie tratare apă automatizată de 

înaltă performanţă 

- 

200,000 Lucrare în derulare 

sistată din lipsă de 

fonduri 

FE, BS, BL - Modernizare gospodării,apă-

echipamente, lucrări c+m+j(aparatură 

pentru laborator de analiză apă 

potabilă) 

- 

8 MIL Propunere FE, BS, BL - Reabilitare a 90km conductă de apă 

potabilă 

- 

500,000 Propunere FE, BS, BL -Automatizare,dispecerizare,hidrofoare - 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 Propunere FE, BS, BL - Achiziţionare şi montare de AMC 

la:sursă, refularea pompelor, la 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

 
1 

 
TECUCI 
 

introducerea apei în reţeaua de 

distribuţie, la consumatorii existenţi şi 

noii abonaţi 

-dotări la sistemul de captare şi 

distribuţie a apei 

-executarea a 13,55km reţea de 

canalizare 

2 TÂRGU BUJOR 3,707,122 SF POS MEDIU 

-retehnologizarea staţiei de epurare a 

apelor uzate 

 

3 BEREŞTI 894,331 SF Fonduri 

structurale şi 

cofinanţare 

15% 

- - 

COMUNE 

4 BĂLĂBĂNEŞTI 951,456 s-a întocmit SF şi 

proiectul 

OG nr.7/2006 Sistem alimentare cu apă în satele 

Bursucani şi Lungeşti 

- 

- 4 puţuri H=200m, 4 rezervoare de 

80mc 

     

- Ad. Dn=110mm L=0,75km; 4 pompe 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

Q=20mc/h 

- Distribuţie Dn=63÷110mm, L=18,7km 

Construire sistem de alimentare cu apă 
satele Ciureştii Noi şi Bălăşeşti 

 5 BĂLĂŞEŞTI 921,000 Cerere de 
finanţare intocmită 

PNDR-măsura 
3.2.2 

- 2 puţuri forate,2 bazine de 
înmagazinare 300t,5km reţea de 

distribuţie 

 

Extindere sursă de alimentare  117,000 PT+DE OG 7/2006 

- 1 puţ forat H=220m,reţea aducţiune 
L=280m, denisiparea a 2 puţuri 

existente, amenajare drum acces către 
puţurile forate S=5500mp 

 

6 BĂLENI 

- propunere PNDR-măsura 

3.2.2 

Extinderea şi modernizarea reţelei de 

alimentare cu apă  

 

7 BĂNEASA 968,617 PT PNDR-măsura 

3.2.2 

Prima înfiinţare reţea de alimentare cu 

apă 

- Aducţiune Dn=110mm, L=1km 

- Distribuţie L=18km, 2 puţuri H=130m 

- 3 rezervoare de 80mc, 3 gr.pompe 

Q=50mc/h 

sat Băneasa 

8 BEREŞTI-
MERIA 

1,511,321 SF+CF PNDR-măsura 

3.2.2 

- aducţiune L=1,8km; distribuţie 

L=20,32km 

sat Slivna 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

- rezervor apă 1x320mc 

- aducţiune L=0,30km; distribuţie 

L=15,23km 

800,000 Proiect OG 7/2006 

- rezervor apă 4x80mc 

sat Balintesti 

2 puţuri H=200m, rezervoare 2x80mc 

-Aducţiune  Dn=110mm; L=0,15km 

9 CAVADINEŞTI 323,899 proiect PNDR-măsura 

3.2.2 

-Distribuţie Dn=90÷125mm, L=5,75km; 

- 

10 CORNI 1,305,000 Avizare proiect PNDR-măsura 

3.2.2 

Prima înfiinţare reţea de alimentare cu 

apă 

 

Alimentare Blinzi,Bratuleşti,Carapceşti 11 COROD 789,000 Proiect CB 

L=12,17km; Capacitate rezervor 

Q=200mc 

 

Extindere alimentare cu apă în satele 
Furcenii Vechi şi Cosmeşti-Deal 

 501,000 PT+DE - 

-forare 2 puţuri în Cosmeşti Deal şi 2 
puţuri în Furcenii Vechi, 2 rezervoare 
de 200 şi 300 mc în Furcenii Vechi, 

1,4km reţea de aducţiune, 4,2km reţea 
de distribuţie 

 

Alimentare cu apă în satul Cosmeşti-
Vale 

 

12 COSMEŞTI 

532,000 PT+DE - 

- forare 2 puţuri,staţie  
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

pompare,rezervor de înmagazinare de 
200mc, L=8,85km reţea distribuţie 

13 CUDALBI 550,000 proiect OG 7/2006 Modernizare şi extindere - 18km 

Dn=110÷200 

 

-Aducţiune L=1,2km, Distribuţie 
L=20,5km 

 

-Foraj adâncime 2x150m  

14 CUZA VODĂ 725,598 SF+PT OG 7/2006 

-Debit Q=72,24mc/h  

15 DRĂGĂNEŞTI - intenţie BS - - 

Modernizare alim.cu apă sat Stoicani   

2 puţuri H=150m  

Aducţiune Dn=110mm, L=2,3km  

Distribuţie L=10,5km  

 FOLTEŞTI 520,000 SF+PT OG 7/2006 

rez.3x80mc, staţie pompare 
Q=35mc/h,st.tratare 

 

16 GOHOR - intenţie - Alimentare satul Berheci, comuna 

Gohor 

- 

- Aducţiune: L=5,86km 

- Distribuţie din PE L=29km; Dn=63-

125mm 

17 IVEŞTI 1,363,240 - Fonduri 

europene 

- staţie de pompare Q=100mc/h 

- 



Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind  
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2007-2020 

 

158 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

- staţie de tratare cu UV 

-Aducţiune L=1,4km sat Lunca 
-Foraj adâncime 2x250m sat Lunca 
-Debit captat 1x9,82l/s sat Lunca 

759,011 SF+PT+DE PNDR-măsura 
3.2.2 

-Capacitate înmagazinare 300mc sat 
Lunca 

Alimentare cu 

apa satul 

Jorăşti 

-Aducţiune L=0,5km Lunca,L=1km 
Zărneşti 

-Distribuţie L=4,6km Lunca,L=4,65km 
Zărneşti 

-Foraj adâncime 1x250m 
Lunca,1x250m Zărneşti 

-Debit captat 1x3,61l/s Lunca,1x5,59l/s 
Zărneţti 

18 JORĂŞTI 

790,444 SF+PT+DE PNDR-măsura 
3.2.2 

-Înmagazinare 200mc Lunca, 200mc 
Zărneşti 

Alimentare cu 

apa satele 

Zărneşti şi 

Lunca 

19 LIEŞTI 1,100,000 proiect PNDR-măsura 

3.2.2 

- distribuţie L=32km; aducţiune 

Dn=200, L=0,1km 

 

20 MĂSTĂCANI 57,000 intenţie PNDR 

măsura 322 

1 puţ forat, 1 rezervor,   

21 MOVILENI 1,112,789 PT+DE OG 7/2006 3 puţuri forate la 180m pt un debit de 
14,22l/s; Aducţiune 

Dn=110mm,L=0,45km,Distr L=31,5km 
 
 

Proiect 
elaborat 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

100,000 propunere Fonduri 

europene 

1 puţ, rezervor 1x100mc, L=1km Branistea 

300,000 propunere Fonduri 

europene 

1 puţ H=150m, L=4km, rezervor 

1x200m 

Ionasesti 

200,000 propunere Fonduri 

europene 

1 puţ, L=2km, rezervor 1x100mc Dobrinesti 

22 NICOREŞTI 

500,000 propunere Fonduri 

europene 

4 puţuri, aductiune L=2km, rezervor 

1x300mc 

Nicoresti 

23 PECHEA 100,000 nu există proiect    

- 2 puţuri forate H=310m  24 POIANA 300,000 Proiect 2008 BS+CJ 

- rezervor de înmagazinare  

25 RĂDEŞTI 158,150 Proiectare BS+ PNDR-

măsura 3.2.2 

Denisipare puţ,montare 3 

rezervoare,modernizare staţie pompare 

 

Extindere alimentare cu apă în 
com.Rediu 

 

-1 rezervor 100mc, staţie 
pompare,staţie tratare 

 

26 REDIU 412,568 PT+AC OG 7/2006 

- aducţiune Dn=210mm L=2km, 
Distribuţie L=10km 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

27 SCHELA 281,081 SF în curs de 

realizare 

Fonduri 

guvernamental

e  +europene 

Alimentare cu apă partea de sud a 

com. Schela, L=10,305;staţie 

clorinare;puţ forat 

 

28 SCÂNTEIEŞTI 96,038 Propunere BL - Reabilitare reţea alimentare cu apă 

sat FÎntînele pe o lungime de 4km 

 

- 2 puţuri forate la H=150m  

- Aducţiune Dn=110mm, L=0,6km  

- Distribuţie Dn=63÷140mm, 
L=48,55km 

 

29 SL. CONACHI 1,008,937 Documentaţie 
tehnico-economico

OG 7/2006 

- 3 rezervoare de 80mc, 2 pompe  

30 SMÂRDAN 425,000 propunere PNDR-măsura 

3.2.2 

extindere reţea de distribuţie - 

31 SMULŢI - SF în curs de 

realizare 

PNDR-măsura 

3.2.2 

- - 

Alimentare sat Suceveni 

- 2 puţuri forate H=150m 

- Aducţiune Dn=90÷125mm, L=2,5km 

32 SUCEVENI 1,437,845 PT HG 904/2007 

- Distribuţie Dn=50÷125mm, L=11,2km 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

- 3 rezervoare de 30mc şi 1 rezervor de 

200mc 

- 2 puţuri forate H=120m 

- 6 rezervoare de 80mc, 1 gr. de pompe 

Q=105mc/h 

- Aducţiune L=0,25km Dn=75÷100mm; 

33 TUDOR 
VLADIMIRESCU 

1,140,997 proiect OG 7/2006 

- Distribuţie Dn=50÷125mm, L=34,1km 

- 

34 UMBRĂREŞTI 80,564 proiect BL L=2,7km, Dn=63÷110mm - 

- 4 puţuri forate H=100m, 1 puţ forat 

H=150m 

948,022 licitaţie 

- Aducţiune Dn=110mm, L=1km 

Vânători 

- Distribuţie Dn=63÷140mm, L=23,3km 538,800 licitaţie 

- 1 rezervor de 300mc, 3 pompe 

Q=67,3mc/h 

Costi 

2 puţuri H=150m, 2 rezervoare 80mc Odaia 

35 VÂNĂTORI 

813,178 PT 

Cofinanţare 

Autorităţi 

centrale 

-Ad:Dn=110mm 

L=1km;D:Dn=63÷140mm, L=11,5km 

Manolache 

Sursa Consiliul Judeţului Galaţi
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La nivelul judeţului Galaţi sunt propuse 72 proiecte care vizează reţeaua de 

canalizare în 46 comune şi în municipiul Tecuci şi oraşul Bereşti.  

Fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor viitoare la nivelul judeţului Galaţi 

sunt obţinute din următoarele surse: fonduri europene (63 proiecte), fonduri 

guvernamentale (8 proiecte) şi fonduri locale (1 proiect). 

Prin implementarea acestor proiecte privind infrastructura de canalizare la nivelul 

judeţului Galaţi (Tabelul 5.3.) se urmăreşte: 

⇒ realizarea reţea de canalizare pe o distanţă de 730,74 km; 

⇒ extinderea reţelei de canalizare pe o distanţă de 10 km; 

⇒ reabilitarea pe o distanţă de 83 km; 

⇒ construirea a 9 staţii de pompare; 

⇒ construirea a 20 staţii de tratare şi epurare a apelor uzate; 

⇒ construirea unei staţii de epurare monobloc; 

⇒ executarea a 3 staţii de epurare mecano-biologică; 

⇒ executarea treptei a doua biologică PIF pentru extinderea unei staţii de 

epurare existentă; 

⇒ executarea automatizării şi telegestiunii datelor, fronturi de captare – 

hidrofoare, la staţia de epurare a apelor uzate; 

⇒ achiziţionarea şi executarea staţiei de epurare mobilă specifică activităţii 

medicale; 

⇒ realizarea a 10 proiecte integrate care cuprind reţea de canalizare şi staţii de 

pompare; 

⇒ realizarea a 8 proiecte privind înfiinţarea reţelei de ape uzate; 

⇒ construcţia unui colector principal pe 0,5 km şi a colectoarele secundare pe 

3,63 km. 
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Tabelul 5.3. – Portofoliu de proiecte privind infrastructura de canalizare la nivelul judeţului Galaţi  
PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

MUNICIPII ŞI ORAŞE 

5 MIL Propunere FE, BS, BL - Înlocuirea reţelei de canalizare 

menajere în Municipiul Tecuci pe o 

lungime de 30 km 

- 

Propunere 5 MIL 

Pentru anul 2007,s-a 

aprobat prin HCL 

demararea achiziţiei PT 

canalizare menajeră 

cartier Tecuciul Nou 

FE, BS, BL - Executarea a 50km de canalizare 

menajeră, cartier Tecuciul Nou 

- 

Propunere 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECUCI 
 
 
 
 

5 MIL 

Pentru anul 2007,s-a 

aprobat prin HCL 

demararea achiziţiei PT 

canalizare menajeră 

cartier N.Balcescu 

FE, BS, BL - Executarea a 50km de canalizare 

menajeră, cartier N.Bălcescu 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

Propunere 3 MIL 

Pentru anul 2007,s-a 

aprobat prin HCL 

demararea achiziţiei PT 

canalizare menajeră 

zona Văleni 

FE, BS, BL - Executarea a 30km de canalizare 

menajeră, cartier Criviţeni 

- 

3 MIL Propunere FE, BS, BL - Executarea a 30 km de canalizare 

menajeră, cartier Cernicari 

- 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 

2 MIL Propunere FE, BS, BL - Executarea a 50km reţele de 

canalizare pluvială în cartierTecuciul Noi

- 

Propunere  
1 
 
 
 
 
 
 

 
TECUCI 
 
 
 
 
 
 

1,5 MIL 

Pentru anul 2007,s-a 

aprobat prin HCL 

demararea achiziţiei PT 

canalizare menajeră 

locuinţe Zona Industrială 

în val.de 3,7 mii euro 

FE, BS, BL - Executarea a 15 km de canalizare 

menajeră, Zona Industrială 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

Propunere 1 MIL 

Pentru anul 2007,s-a 

aprobat prin HCL 

demararea achiziţiei de 

PT pentru extindere 

canalizare menajeră  cu 

o lungime totală de 

2,475km 

FE, BS, BL - Extindere a 10km reţele de canalizare 

menajeră în municipiul Tecuci 

- 

1,2 MIL Propunere FE, BS, BL - Executarea a 30km reţele de 

canalizare pluvială în cartier Cernicari 

- 

2 MIL Propunere FE, BS, BL - Executarea a 50km reţele de 

canalizare pluvială în cartier Nicolae 

Bălcescu 

- 

Propunere 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECUCI 
 
 
 
 
 

600,000 

În anul 2007 prin HCL s-

a aprobat demararea 

achiziţiei lucrării 

canalizare str.Plugului în 

val. 27,6 mii euro 

FE, BS, BL - Executarea a 15km reţele de 

canalizare pluvială în cartier Criviţeni 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

600,000 Propunere FE, BS, BL - Executarea a 15km reţele de 

canalizare pluvială în cartier Zona 

Industrială 

- 

1,75 MIL Propunere FE, BS, BL - Reabilitare a 50km din reţeaua de 

canalizare apă pluvială municipală 

- 

1 MIL Propunere FE, BS, BL - Executare staţie epurare mecano-

biologică cartier Tecuciul Nou 

- 

1 MIL Propunere FE, BS, BL - Executare staţie epurare mecano-

biologică cartier Tecuciul Nou 

- 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TECUCI 
 
 
 
 

300,000 Lucrare sistată din lipsa 

de fonduri 

FE, BS, BL - Executarea treptei a doua biologice 

PIF decantor secundar pt extindere 

staţie de epurare existentă(Zona 

Industrială) 

- 

300,000 Propunere FE, BS, BL - Executarea automatizării şi 

telegestiunii datelor fronturi de captare-

hidrofoare la staţia de epurare ape 

uzate Z.Industrială-modernizare 

-  
 
1 
 
 

 
 
TECUCI 
 
 400,000 Propunere FE, BS, BL - Achiziţionare şi executare staţie - 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

epurare mobilă specifică activitaţii 

medicale pentru Spitalul Municipal 

 
1 

 
TECUCI 
 250,000 Propunere FE, BS, BL - Înlocuire reţea canalizare menajeră 

CT3-CT4 de 3km 

- 

Lungimea reţelei este de 21,15 km din 

care: 

- 2 BEREŞTI 1,852,645 SF FS+BL 

- Dn. 160 mm polipropilena - 

 
COMUNE 

3 BARCEA 1,000,000 intenţie - - - 

4 BĂLĂBĂNESTI - intenţie - reţea canalizare+staţie de epurare - 

-  cerere de finanţare în 
curs de evaluare 

PNDR-
măsura 3.2.2 

Prima înfiinţare reţea ape uzate  Sate 
Bălăşeşti şi 
Ciureştii Noi 

 

5 BĂLĂŞEŞTI 

750,000 SF neelaborat PNDR-

măsura 3.2.2 

Sat Pupezeni 4km reţea,st.tratare ape 

uzate 

- 

6 BĂLENI 2,500,000 SF PNDR-

măsura 3.2.2 

Extinderea şi modernizarea sistemului 

de canalizare şi a staţiei de epurare 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

7 BĂNEASA 76,495 SF PNDR-

măsura 3.2.2 

Realizarea sistemului de canalizare şi 

staţie de epurare 

- 

1,073,332  PNDR-

măsura 3.2.2 

L=8,44km, staţie epurare 15mc/zi 

1,592,334  PNDR-

măsura 3.2.2 

L=13km, staţie epurare 20mc/zi 

8 BEREŞTI-MERIA 

1,914,286  OG 7/2006 L=15,25km, staţie epurare 20mc/zi 

- 

9 BRĂHĂŞEŞTI 4,322,200 SF BS L=37.080 km, staţia de epurare va fi 

amplasată în zona de SE a satului 

Brăhăţeşti 

- 

10 BRANIŞTEA - intenţie FE L=40km, 3 staţii de epurare - 

11 BUCIUMENI 2,000,000 elaborare SF BS+alte 

fonduri 

 - 

12 CAVADINEŞTI - intenţie  Realizare reţea de canalizare şi staţie 

epurare 

- 

13 CERŢEŞTI 1,976,255 SF aprobat PNDR-

măsura 3.2.2 

Prima înfiinţare reţea ape uzate - 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

14 C. NEGRI 1,113,693 PT BL+Program 

multianual 

prioritar de 

mediu şi 

gospodărire a 

apelor 

Quz zi max=1,2l/s; staţie epurare 

monobloc Q=85mc/zi, L=7km, 2 staţii de 

pompare Q=5,5mc/s/buc, H=12mCA 

- 

Prima înfiinţare reţea ape uzate  15 CORNI 1,951,824 Avizare proiect PNDR-
măsura 3.2.2 - staţii tratare şi purificare,bazine stocare  

16 CUCA 2,500,000 intenţie FE L=8km - 

17 CUDALBI 1,780,822 Plan de achiziţii publice 

anul 2008 

FE Reţea de canalizare+staţie de epurare - 

18 CUZA VODĂ 2,032,970 SF BL L=15,9km - 

Colectorul principal L=0,5km 

Colectoare secundare L=3,63km 

19 DRĂGUŞENI 915,345 SF FE sau FS 

Staţie de epurare 

- 

20 DRĂGĂNEŞTI 550,000 SF BS - - 

21 FÂRŢĂNEŞTI 1,487,460 SF FEADR L=9,6km, 2 statii de pompare, statie 

epurare 

- 

22 FUNDENI - propunere FE - - 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

23 GHIDIGENI - SF în lucru FE - - 

24 GOHOR - intenţie Fonduri 

europene 

- - 

25 GRIVIŢA 2,000,000 comandat SF BS,BL,FE Construirea unei staţii de epurare şi cca 

15km reţea de canalizare în comuna 

Griviţa 

- 

26 INDEPENDENŢA 1,142,000 intenţie Fonduri 

europene 

L=30km - 

27 LIEŞTI 1,300,000 proiect OG 7/2006 reţele, canale colectoare L=4,3km, 1 

staţie epurare, 3 staţii pompare 

 

28 MĂSTĂCANI 1,500,000 intenţie Fonduri 

europene 

L=37km reţea, 1 staţie epurare - 

29 MOVILENI 2,857,143 Propunere PNDR-

măsura 3.2.2 

  

30 MUNTENI 1,470,014 SF FEADR L=3km Aducţiune Dn=315÷400mm, 

Q=350mc/zi, staţie epurare 

- 

L=20,9km Dn=250÷350mm  31 NĂMOLOASA 872,723 proiect PNDR-

măsura 3.2.2 staţie epurare,2 staţii de pompare a apei 

uzate 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

32 NEGRILEŞTI 2,805,860 Proiectare Fonduri 

europene 

Prima înfiinţare reţea ape uzate - 

33 NICOREŞTI - SF 

 

PNDR-

măsura 3.2.2 

Prima înfiinţare reţea ape uzate - 

34 OANCEA 2,971,057 în stadiu de obţinere a 
avizelor în vederea 
depunerii proiectului 

PNDR-
măsura 3.2.2 

Prima înfiinţare reţea ape uzate  

35 PECHEA 3,000,000 SF PNDR-

măsura 3.2.2 

L=18km,staţie de epurare biologică - 

36 POIANA - intenţie BS+CJ L=20km - 

37 PRIPONESTI - Propunere BS-FE - - 

38 RĂDEŞTI 1,150,000 - BS+OG 

7/2006 

Construirea de reţele de 

canalizare,reţele de colectare a apelor 

pluviale şi staţie epurare 

- 

39 REDIU - Propunere FE+BL Construire reţea de canalizare şi 

epurare 

- 

374,850 SF PNDR-

măsura 3.2.2 

6000mp teren,cămine 60mp,staţie de 

epurare 1100mp, L=3km, 

Dn=200÷400mm 

extindere 

modernizare 

40 SCHELA 

933,024 SF PNDR- L=15,1km Dn=200÷250mm - etapa II 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

gravitaţional măsura 3.2.2 

L=1,24km sub presiune; 13.200mp teren 

715,126 SF PNDR-

măsura 3.2.2 

L=6,63km, Dn=200÷400mm, 

5000mp,cămine 60mp,staţie epurare 

900mp 

Negrea 

2,500,000 Propunere PNDR-

măsura 3.2.2 

Staţie de epurare şi canalizare sat 

Fîntînele L=14km 

- 41 SCANTEIESTI 

1,800,700 Propunere PNDR-

măsura 3.2.2 

Staţie de epurare şi canalizare 

Scânteieşti L=14km 

- 

42 SMÂRDAN - propunere PNDR-

măsura 3.2.2 

Prima înfiinţare reţea ape uzate - 

43 SUCEVENI - intenţie - în satul Rogojeni şi în satul Suceveni - 

44 ŞENDRENI 2,493,680 SF PNDR-

măsura 3.2.2 

Prima înfiinţare reţea ape uzate - 

45 TULUCEŞTI 1,119,972 PT,DE,PAC,AC BL+HG 
7/2006 

Construcţie canalizare şi staţie epurare 
în com.Tuluceşti:Tuluceşti,Tatârca,Şiviţa

 

46 UMBRĂREŞTI 2,000,000 proiect PNDR-

măsura 3.2.2 

proiect integrat - 

47 V. MĂRULUI 2,641,676 proiect PNDR- reţea L=29,95km, aducţiune L=1,2km  
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

Nr 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

măsura 3.2.2 

48 VLĂDEŞTI 650,000 Proiect strategic PNDR-

măsura 3.2.2 

- - 

Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
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Pentru a se conforma cerinţelor privind calitatea apei pentru consumul uman, în 

perioada 2007-2020, Consiliul Judeţului Galaţi a preluat următoarele responsabilităţi de 

implementare: 

    a) implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii apei potabile pentru întregul 

judeţ; 

    b) implementarea îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei; 

    c) reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile; 

    d) înlocuirea instalaţiilor interioare la nivelul utilizatorilor şi generalizarea contorizării. 

În acest sens, consultantul IGIP Carl Bro care elaborează Master Planul judeţean pentru 

apă potabilă şi apă uzată, a propus realizarea de 7 clustere (aglomerări) pentru 

alimentarea cu apă şi canalizare, fiecăruia alocându-i-se câte o staţie de epurare. 

Galaţi : Galaţi 
Tecuci: Tecuci  

Iveşti: Drăgăneşti, Malul Alb, Barcea , Umbrăreşti Deal ,Salcia, Podoleni, Siliştea, 

Condrea, Umbrăreşti,Torceşti, Iveşti,  , Buceşti, Lieşti 

Târgu Bujor: Târgu Bujor, Moscu, Umbrăreşti 

Brăhăşeşti : Brăhăşeşti  
Pechea: Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Izvoarele 

Matca: Matca 

 

 

5.4.2.2. Obiectivele specifice serviciului de salubrizare a localităţilor 
Implementarea în România a politicii UE privind gestiunea deşeurilor se asigură prin 

Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor 

- PNGD, documente care au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 

privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de 

gestionare a deşeurilor. 

 Strategia şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor prevăd următoarele obiective 

strategice: 

    a) dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric; 

    b) conştientizarea factorilor implicaţi; 

    c) intensificarea preocupărilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri generate; 

    d) exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind recuperarea şi 

reciclarea deşeurilor; 
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    e) dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursa şi/sau înainte de 

depozitare; 

    f) dezvoltarea de tehnologii şi facilităţi de tratare a deşeurilor conforme cu 

normele europene şi naţionale; 

    g) dezvoltarea unor tehnologii de eliminare finala a deşeurilor conforme cu 

cerinţele europene şi naţionale. 

  De asemenea, PNGD propune, într-o abordare regională, un sistem integrat de 

management al deşeurilor în conformitate cu principiile UE privind managementul 

deşeurilor: 

a) prevenirea producerii de deşeuri: aplicarea tehnologiilor curate, economisirea 

materialului în timpul manufacturării şi introducerea standardelor noi de manufacturare 

pentru producerea bunurilor; prevenirea producerii deşeurilor necesită şi o schimbare în 

comportamentul consumatorilor, prin orientarea preferinţelor acestora spre produsele cu o 

viaţă mai lungă; 

b) reciclarea deşeurilor urbane: nivelul reciclării materialelor recuperabile din 

deşeurile urbane va fi gradual crescut de la 1%, în prezent, la 60% în 2020; 

c) reciclarea deşeurilor speciale: rate speciale de recuperare au fost stabilite pentru 

deşeurile din împachetare, deşeurile petroliere şi deşeurile bateriilor şi acumulatorilor din 

plumb. 

 Conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor, organizarea activităţilor de 

colectare, transport şi eliminare a deşeurilor municipale este una dintre obligaţiile 

administraţiei publice locale. 

 PNGD reprezintă instrumentul care stabileşte un sistem unitar pentru 

managementul deşeurilor municipale, prevede stabilirea graduală la nivel naţional a unui 

sistem de management al deşeurilor municipale şi constă în: 

 a) colectarea / colectarea selectivă; 

 b) transportul şi transferul deşeurilor; 

 c) recuperarea şi reciclarea anumitor fracţiuni din deşeurile municipale cu accent pe 

ambalajele de plastic (PET); 

 d) recuperarea energiei; 

 e) tratarea deşeurilor şi neutralizarea acestora; 

 f) depozitarea (eliminarea finală) în depozite controlate, conforme cu legislaţia de 

mediu în vigoare. 
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           g) gestionarea corespunzatoare a deşeurilor periculoase provenite din activitaţile 

medicale. 

  În prezent, la nivel local, deşeurile municipale nu sunt colectate selectiv în vederea 

valorificării materialelor reciclabile (hârtie, carton, sticla, metale, materiale plastice), decât 

într-o foarte mică măsura. Se poate afirma ca aproximativ 40% din componentele 

deşeurilor municipale reprezintă materiale reciclabile, din care cca. 20% au mari şanse de 

recuperare, nefiind contaminate. În urma colectării selective prin proiecte pilot, doar 2% 

din materialele reciclabile total generate sunt valorificate. Restul se elimină prin 

depozitare, pierzându-se astfel mari cantităţi de materii prime secundare şi resurse 

energetice. 

  Pentru implementarea colectării selective este necesară introducerea sau 

modernizarea serviciului de colectare, sistemul dezvoltându-se în acelaşi timp cu procesul 

de conştientizare şi informare a cetăţenilor. 

România, în urma procesului de negociere cu U.E. a obţinut o etapizare a 

implementării acestui tip de sistem, astfel: 

 a) 2004-2006, experimentare (proiecte pilot), constientizare populaţie; 

 b) 2007-2017, extinderea colectării selective la nivel naţional; 

 c) 2017-2022, implementarea colectării selective în zone mai dificile (locuinţe 

colective, mediu rural dispersat, zone montane). 

 Această creştere, în acelaşi timp raţională şi graduală, a colectării selective este cu 

atât mai justificată cu cât permite: 

 a) desfăşurarea în timp a investiţiilor necesare, evitându-se astfel o creştere prea 

mare şi rapidă a costurilor gestionării deşeurilor faţă de capăcitatea de suportabilitate a 

populaţiei; 

 b) consolidarea şi extinderea capacităţilor de reciclare, care pot astfel să 

urmărească mai bine evoluţia cantităţilor colectate, contribuind la o valorificare optimă, 

dezvoltarea industriei de reciclare şi o reducere semnificativă a cantităţilor de materii prime 

importate. 

 Depozitarea reprezintă principala formă de eliminare a deşeurilor municipale. 

 Transpunerea în legislaţia internă a cerinţelor Directivei 1999/31/CE privind 

depozitarea deşeurilor s-a realizat prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 

privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările aduse de Hotărârea nr.210 
din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului. 
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 Prin această hotărâre se introduce următoarea clasificare a depozitelor de 

deşeurilor, în funcţie de natura deşeurilor depozitate: 

 a) depozite pentru deşeuri periculoase - clasa "a"; 

 b) depozite pentru deşeuri nepericuloase - clasa "b"; 

 c) depozite pentru deşeuri inerte - clasa "c". 

 Depozitele de deşeuri vor fi realizate şi exploatate conform legislaţiei naţionale 

specifice, armonizată cu legislaţia comunitară. 

  Strategiile de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice adoptate la nivel 

local, vor conţine prevederi pentru conformarea acestora la cerinţele de mediu prevăzute 

în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, astfel, se vor prevedea, în 

planurile de implementare, cerinţele şi indicatorii de performanţă ai serviciilor publice de 

salubrizare a localităţilor în vederea îndeplinirii ţintelor prevăzute pentru colectarea şi 

valorificarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, a bateriilor şi acumulatorilor, a 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice ş.a. 

  În scopul reglementării activităţii de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, care transpune în legislaţia naţională Directiva 
nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu amendamentele ulterioare. 

  Pentru a minimiza costurile şi impactul asupra mediului, activităţile de transport vor 

fi optimizate. Va fi realizată o reţea de staţii de transfer, luând în calcul distanţele ce sunt 

acoperite pentru colectare, recuperare, tratament şi depozitare. 

    

În vederea implementarii Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, 

autoritatea judeţeană  are următoarele responsabilităţi: 

    a) coordonează activitatea autorităţilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de 

interes judeţean şi interjudetean privind gestionarea deşeurilor; 

    b) acordă autorităţilor locale spijin şi asistenţă tehnică în elaborarea planurilor locale de 

gestiune a deşeurilor; 

    c) adoptă planurile judeţelui privind gestiunea deşeurilor; 

    d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi/sau judeţene 

pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor; 

    e) analizează propunerile făcute de autorităţile administraţiei publice locale - 

comunitare, orăşeneşti, municipale - în vederea elaborării prognozelor pentru refacerea şi 

protecţia mediului; 
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    f) urmăresc şi asigură respectarea de către autorităţile locale a prevederilor actelor 

normative din domeniul gestiunii şi depozitarii deşeurilor, elaborează, revizuieste şi publică 

planuri de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean. 

 

În vederea implementarii Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, 

autorităţile locale - comunitare, orăşeneşti, municipale - au următoarele responsabilităţi: 

    a) urmăresc şi asigură: 

    - îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor şi asigură curăţenia 

localităţilor prin: sistemul de colectare, transport, neutralizare, valorificare, incinerare şi 

depozitare finală; 

    - implementarea şi controlul funcţionării sistemului, inclusiv respectarea etapizării 

colectării selective a deşeurilor; 

    - dotarea căilor de comunicaţie şi a locurilor publice de colectare cu un număr suficient 

de recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

    - colectarea selectivă şi transportul la timp al întregii cantităţii de deşeuri produse pe 

teritoriul localităţilor; 

    - existenţa unor depozite finale pentru deşeurile colectate selectiv, dimensionate 

corespunzător şi amenajate pentru a asigura protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului; 

    - interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite 

prin documentaţiile urbanistice; 

    - elaborarea de instrucţiunii pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind modul 

de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţilor şi aducerea la cunoştinţă acestora prin 

mijloace adecvate; 

    b) aproba studii şi prognoze privind gestionarea deşeurilor; 

    c) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi 

colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind 

gestiunea deşeurilor; 

    d) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului. 

 

Ca urmare a gestionării necorespunzătoare a deşeurilor, a lipsei de amenajări şi a 

exploatării deficitare a depozitelor din judeţul Galaţi, actualele practici utilizate în 

managementul deşeurilor municipale nu sunt conforme cu practicile UE în acest domeniu, 

generând impact negativ asupra factorilor de mediu şi asupra sănătăţii publice. 
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În conformitate cu obligaţiile ce revin României pentru alinierea la cerinţele 

legislaţiei europene, în vederea accesării Fondurilor Structurale şi de Coeziune, Consiliul 

Judeţului Galaţi prin Direcţia Drumuri, Poduri şi Monitorizare Servicii de utilitate publică a 

întocmit Portofoliul de proiecte privind managementul deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi.  

De asemenea, în domeniul deşeurilor, Consiliul Judeţului Galaţi va beneficia de o 

asistenţă tehnică care va elabora Master Planul judeţean, în vederea depunerii unui 

proiect integrat în cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu. 

La nivelul judeţului Galaţi sunt propuse 50 proiecte care vizează managementul 

deşeurilor în 36 comune şi municipiul Tecuci şi oraşele Târgu Bujor şi Bereşti.  

Fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor viitoare la nivelul judeţului Galaţi 

sunt obţinute din următoarele surse: fonduri europene (43 proiecte), fonduri 

guvernamentale (6 proiecte) şi fonduri locale (1 proiect). 

Prin implementarea acestor proiecte privind managemeul deşeurilor la nivelul 

judeţului Galaţi (Tabelul 5.4.) se urmăreşte: 

 valorificarea deşeurilor menajere şi colectarea selectivă a deşeurilor; 

 realizarea a două staţiei de tratare; 

 realizarea protejării şi compostării şi conservării biodiversităţii în aria naturală protejată; 

 înfiinţarea de platforme de colectare pentru deşeurile electronice; 

 înfiinţarea de platforme de colectare pentru deşeurile petroliere; 

 înfiinţarea de platforme de colectare pentru deşeurile acumulatori de plumb; 

 executarea unui incineratoriu;    

 colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi colectarea selectivă a deşeurilor  (9 

proiecte) ; 

 amenajarea a 10 platforme ecologice; 

 lucrări de ecologizare a depozitelor de deşeuri; 

 realizarea de staţii de transfer gunoi menajer; 

 închiderea a 4 platforme de gunoi;  

 20 platforme cu baterii eurocontainere cu şanţ de scurgere; 

 dotarea serviciului de salubritate cu echipamente şi utilaje (1800 de pubele, 212 de 

containere, echipamente protecţie, 1 încărcător frontal, 2 autotransportoare cu 

compostor, achiziţionarea unei autogunoiere şi a unui vehicul de colectare containere); 

 realizarea a 3 staţii de compostare a deşeurilor; 

 amenajare rampă descărcare, hală tehnologică; 

 realizarea a 34 de platforme betonate pentru amplasarea containerelor stradale; 
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 închiderea depozitelor vechi de deşeuri şi racordarea la reţeaua serviciilor de 

salubrizare (2 proiecte) ; 

 realizarea a 1500 de puncte de colectare selectivă, rampe de descărcare şi staţii de 

descărcare şi instalaţii balotare; 

 amanajarea de centre de colectare şi sortare, precum şi recuperarea deşeurilor; 

 construirea a 15 platforme precolectare, o platformă transfer. 
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Tabelul 5.4. – Portofoliu de proiecte privind managementul deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi 
PORTOFOLIUL DE PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

 
ORAŞE ŞI MUNICIPII  

FE 850.000  

BS 130.000  

1,000,000 Faza organizare 
licitaţie PT 

BL 20.000 

Realizarea unui depozit ecologic zonal 

care să deservească aprox.1/3 din 

pop.jud.Galaţi  

FE 212.000  

BS 30.000  

250,000 Proiect aflat pe lista 
de aşteptare 

BL 8.000 

Realizarea protejării şi conservării 

biodiversităţii în aria naturală protejată 

Rateş – Tecuci  

FE 850.000 

BS 130.000 

1,000,000 Propunere 

BL 20.000 

Colectarea selectivă în vederea 

valorificării materialelor reciclabile 

- 

600,000 Propunere FE, BS, BL Înfiinţarea de platforme de colectare  

pentru deşeuri electronice 

- 

400,000 Propunere FE, BS, BL Înfiinţarea de platforme de colectare  

pentru deşeuri petroliere 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TECUCI 
 
 
 
 
 
 

400,000 Propunere FE, BS, BL Înfiinţarea de platforme de colectare 

pentru deşeuri acumulatori de plumb 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

1 TECUCI 400,000 Propunere FE, BS, BL Executarea incineratorului pentru spital 

municipal 

- 

1,000,000 Propunere Fonduri structurale Staţie de sortare şi tratare a deşeurilor - 

578,570 Cerere de finanţare 
în curs de evaluare 

PHARE 2006 Colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi colectarea selectivă a 
deşeurilor 

 

2 TÂRGU  BUJOR 

150,000 În curs de realizare 
PT şi DE 

BL Lucrări de închidere şi ecologizare a 
celor două depozite de deşeuri de la 
Moscu şi Umbrăreşti 

 

3 BEREŞTI 1,000,000 SF în lucru Fonduri structurale Staţie transfer gunoi menajer - 

 
COMUNE 

4 BĂLĂBĂNEŞTI  - intenţie - închidere platformă gunoi, racordare la 

serviciul de salubrizare; crearea 

spaţiului colectării selective şi 

ambalajelor 

- 

540,000 Cerere de finanţare 

depusă la PHARE 

2006 

  400 pubele, 12 containere, 1 încărcător 

frontal, 1 autotransportator cu 

compactor 

- 5 
 
 
5 

BĂLĂŞEŞTI 
 
 
BĂLĂŞEŞTI 25,000 intenţie   închidere platformă de depozitare a - 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

deşeurilor 

6 BĂNEASA - intenţie       

PHARE 90%  7 BRĂHĂŞEŞTI 995,044 Cerere de finanţare 
depusă la PHARE 
2006 BL 10% 

Sistem de colectare selectivă şi 
transport; staţie de compostare a 
deşeurilor;depozit temporar DEEE. 
Suprafaţă teren S=2525mp 

 

8 BRANIŞTEA  - intenţie   amenajare platforma ecologică   

9 BUCIUMENI 1,000,000 SF în curs de 

realizare 

BS+alte fonduri     

10 CAVADINEŞTI  - intenţie - Realizare gropi ecologice şi colectare 

selectivă a deşeurilor reciclabile 

- 

11 C.NEGRI 1,146,226 SF Fonduri europene colectare şi transport deşeuri, rampă 

descărcare, hală tehnologică, 

amenajare 

- 

12 CUCA - intenţie - 1 staţie de compostare - 

13 CUDALBI 136,986 Plan de achiziţii 

publice anul 2008 

- Reţea de canalizare şi staţie de 

epurare 

- 

14 FÂRŢĂNEŞTI 629,493 SF - - - 

15 FOLTEŞTI 648,000 proiect Phare 2006 20 de platforme betonate pt 

amplasarea containerelor stradale 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

16 FRUMUŞIŢA - intenţie POS Mediu - - 

17 FUNDENI - propunere FE colectare selectivă şi transportul 

deşeurilor 

  

- 14 platforme de depozitare conteinere

- drumuri de acces la platformele de 

depozitare 

18 GHIDIGENI 522,700 SF Fonduri europene 

- drumuri de acces la rampa de deşeuri 

- 

19 GOHOR - intenţie - - - 

20 GRIVIŢA 1,000,000 - BS,BL,FE Închiderea depozitelor vechi de deşeuri 

şi racordarea la reţeaua serviciilor de 

salubrizare 

- 

21 INDEPENDENŢA 2,000,000 intenţie Masura 321 PNDR 20000mp - asociere cu localitatea 

Piscu 

- 

22 LIEŞTI 700,000 proiect FE 2 platforme de gunoi   

23 MĂSTĂCANI 85,715 - OG 7/2006 rezolvare colectare selectivă+transport - 

24 MOVILENI 85,714 Propunere - - - 

25 NĂMOLOASA 100,000 Se va intocmi proiect - - - 

26 NICOREŞTI 1,300,000 SF fonduri structurale 150 puncte colectare selectivă,rampă - 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

descărcare, staţie sortare, instalaţie 

balotare 

27 OANCEA 795,400 proiectul neaprobat PHARE 2004-
2006 

- - 

28 POIANA - Propunere BS+CJ Containere - 

29 PRIPONEŞTI  - propunere FE     

30 RĂDEŞTI 5,000 - FE Amenajare centre colectare şi 

sortare/recuperare a deşeurilor 

- 

Colectarea şi transportul deşeurilor 31 SCÂNTEIEŞTI 500,000 Propunere FEADR 

200 containere + 1 maşina 

- 

56,500 Propunere BS Amenajare platforme gunoi sat 

Smârdan 

- 

42,500 Propunere BS Amenajare platforme gunoi sat Cismele - 

32 SMÂRDAN 

42,500 Propunere BS Amenajare platforme gunoi sat 

M.Kogălniceanu 

- 

33 SCHELA 651,500 Cerere de finanţare 
depusă la PHARE 
2006 

Phare 2006 20 platforme cu baterii eurocontainere 
cu şanţ de scurgere şi 1400 pubele 
pentru gospodării 

 

34 ŞENDRENI 809,864 SF PNDR 2007-2013 Depozit sortare deşeuri, pubele pentru 

populaţie, maşina de gunoi,platforme 

- 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

stradale 

35 TULUCEŞTI - Propunere Fonduri externe 

nerambursabile 

Sistem ecologic de gestionare a 

deşeurilor menajere 

- 

36 ŢEPU - intenţie - - - 

37 UMBRĂREŞTI 500,000 Proiect în lucru FEADR - - 

38 VALEA 
MĂRULUI 

- intenţie - - - 

39 VLĂDEŞTI 400,000 Proiect PHARE 2005 Construirea de 15 platforme 

precolectare,1 platformă 

transfer.Transportul se face cu 1 

autogunoieră şi un vehicul de colectare 

containere 

- 

Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 
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5.4.2.3. Obiectivele specifice serviciului de alimentare cu energie termică în 
sistem centralizat 
     Principale reglementările U.E. aplicabile domeniului încălzirii urbane în sistem 

centralizat sunt: 

    a) Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi de 

la instalaţiile mari de ardere; 

    b) Directiva 93/76/CE privind limitarea emisiilor de dioxid de carbon prin îmbunătăţirea 

eficientei energetice; 

    c) Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; 

    d) Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerării pe baza cererii de căldura utilă 

pe piaţa internă; 

    e) Directiva 2002/91/CE privind performanţa energetică a clădirilor; 

    f) Directiva 2004/8/CE privind producerea în cogenerare a energiei electrice bazată pe 

cererea de energie termică utilă. 

În vederea armonizării legislaţiei interne cu legislaţia U.E. a fost adoptată Hotărârea 
Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale 

anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, care transpune în legislaţia internă 

prevederile Directivei 2001/80/CE. 
     Obligaţiile privind reducerea emisiilor la coş a instalaţiilor mari de ardere şi 

încadrarea în prevederile Directivei 2001/80/CE, respectiv Hotărârii Guvernului nr. 
541/2003, revin deţinătorilor de astfel de instalaţii iar procesul de modernizare a acestor 

instalaţii trebuie iniţiat şi condus de autorităţile administraţiei publice locale. 

 Ţintele prioritare stabilite pentru instalaţiile mari de ardere din România sunt 

următoarele: 

a) reducerea sau limitarea emisiilor provenite din IMA, astfel încât să se respecte integral 

prevederile Directivei 2001/80/CE; 
b) stabilirea şi atingerea plafoanelor naţionale de reducere a emisiilor provenite din IMA; 

c) monitorizarea, evaluarea şi raportarea emisiilor de poluanţi proveniţi din IMA în 

conformitate cu prevederile Directivei 2001/80/CE. 
 În baza propunerilor operatorilor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice 
locale au fost solicitate perioade de tranziţie care au fost acceptate de către Comisia 

Europeană. 

 Responsabilităţile specifice operatorilor, respectiv a autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu privire la IMA sunt: 
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a) elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de 

dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 541/2003; 
b) alocarea fondurilor de investiţii, cu respectarea condiţiilor impuse prin Regulamentul 

Consiliului Concurenţei cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului  

b) respectarea procedurilor specifice ale Directivei 2001/80/CE privind situaţiile de 

funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor sau de întrerupere a funcţionării 

echipamentelor de reducere a emisiilor; 

c) monitorizarea emisiilor şi a parametrilor de proces, cu raportare la APM. 

 Costurile de conformare au fost estimate pe baza evaluărilor pentru conformarea 

tehnică la care s-au adăugat costurile de monitorizare aferente IMA, care sunt coordonate 

de autorităţile administraţiei publice locale. Deoarece nivelul facturii pentru încălzire şi 

prepararea apei calde de consum este apropiat de limitele maxime de suportabilitate şi se 

asteaptă o presiune suplimentară asupra tarifelor în următorii ani datorită internalizării 

costurilor de mediu, eliminării treptate până în 2007 a preţului naţional de referinţă şi a 

subvenţiilor operaţionale de la bugetul de stat, va fi creat un program special cu o 

importantă componenta de grant pentru modernizarea infrastructurii aferente şi 

contorizarea la nivel de branşament de imobil sau scară, în maxim 1 an după ce această 

strategie este aprobată. 

 Investiţiile IMA aflate în coordonarea MAI, aferente perioadei 2005-2017 sunt 

estimate la 608.300.000 Euro, din care 580.100.000 Euro sunt estimate pentru perioada 

2005-2013. 

 Internalizarea costurilor de mediu se va face cu începere din trim. I 2006 şi din 

aceasta sursă se preconizează a se asigura cca. 27% din costurile de modernizare. 

 Pentru diferenţă se vor folosi: 

a) surse ale bugetului de stat şi surse proprii: cca. 33%; 

b) fondul de mediu: cca. 3%; 

c) fonduri comunitare: cca. 37%. 

 Deoarece nivelul facturii pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum este 

apropiat de limitele maxime de suportabilitate şi se asteaptă o presiune suplimentară în 

anii următori datorită internalizării costurilor de mediu, eliminării treptate a preţului naţional 

de referinţă şi scăderii subvenţiei operaţionale de la bugetul de stat, va fi creat un program 

special cu o importantă componentă de grant pentru modernizarea infrastructurii aferente 

şi contorizarii la nivel de bransament. Unitatea centrală de monitorizare, pe baza discuţiilor 
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cu alte entităţi responsabile va realiza un studiu pentru a crea un astfel de program în 

maxim 1 an după ce această strategie este adoptată. 

 Metodologia de estimare a necesarului de investire şi a intervenţiei grantului va fi 

desfaşurată pe baza următoarei metodologii: 

a) împărţirea oraşelor şi municipiilor cu sisteme centralizate de încălzire urbană, în 5 grupe 

pe baza mărimii comunităţii şi numărului de utilizatori branşaţi la sistem; 

b) selectarea unei comunităţi reprezentative pentru fiecare grupă (5 cazuri) şi pregătirea 

unui studiu privind necesarul de investiţii, strategia operatională şi scenariul de finanţare; 

c) extinderea rezultatelor analizei la nivel naţional şi estimarea nivelului necesar al 

grantului. 

 La stabilirea metodologiei de estimare a necesarului de investiţii, în cazul IMA aflate 

în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor judeţene sau 

locale, se va ţine seama şi de planul de implementare, evaluările şi termenele acceptate 

de Uniunea Europeană. 

În perioada 2007-2020, în concordanţă cu programul de dezvoltare economico-

socială a unităţilor administrative-teritoriale, Strategia Judeţului privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, urmareşte cu prioritate realizarea 

următoarelor obiective, în domeniul gestionării energiei termice în sistem centralizat: 

- asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică; 

- asigurarea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică; 

- accesibilitatea preţurilor la consumator; 

- asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termică, 

pe termen lung; 

- asigurarea şi menţinerea siguranţei în funcţionare a serviciului public de 

alimentare cu energie termică; 

- evidenţierea transparenţei costurilor în stabilirea preţului energiei termice. 

Pentru perioada 2007-2020, se urmăreşte reabilitarea şi modernizarea  punctelor 

termice, datele tehnico-economice fiind cele prezentate în Tabelul 5.5.: 
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Tabelul 5.5.- Reabilitarea şi modernizarea  punctelor termice 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare  
(euro) 

Stadiul 
lucrării 

Schema 
finanţare 

Date tehnice 

1 GALAŢI 16,300,000 Studiul de 

fezabilitate s-a 

realizat în 

proporţie de 

100% 

Bugetul de 

stat şi Bugetul 

Local 

Reabilitare şi 

modernizări 

puncte termice 

Sursa Consiliul Local Galaţi prin Consiliul Judeţului Galaţi 

 

5.4.2.4. Obiectivele specifice serviciului de transportul public local 
Este necesar un pachet important de măsuri de investiţii pentru a facilita revenirea 

sectorului la un nivel susţinut.  

Acest pachet poate fi împărţit în câteva componente, după cum urmează: 

    a) la nivel local, municipal sau judeţean, administraţiile locale se vor concentra pe: 

      ● întocmirea unor planuri-directoare, desfăşurarea de studii de optimizare a 

rutelor, permiţând municipalităţilor să decidă dacă vor păstra reţelele actuale de transport 

public sau le vor modifica; 

      ● pregătirea unei strategii şi politici de transport corespunzătoare; 

      ● stabilirea unei autorităţi de transport pentru oraş; 

      ● pregătirea programelor de investiţii corespunzătoare şi fezabile care pot 

oferi accesul uşor la fondurile structurale ale UE şi, unde este cazul, conducerea studiilor 

de fezabilitate; 

    b) la nivelul companiilor de transport, aspectele principale ce trebuie considerate, 

sunt după cum urmează: 

      ● creşterea transparenţei în relaţiile dintre municipalitate şi companiile de 

transport public. Introducerea unui contract de servicii comunitare de utilităţi publice, care 

deja se foloseşte în alte ţări europene, va ajuta fiecare parte să se concentreze asupra 

propriului rol. 

      ● practicile de lucru din cadrul companiilor de transport public local trebuie 

să fie raportate la indicatorii celor mai bune companii care operează în transportul public. 

Instruirea în managementul financiar, utilizarea optimă a activelor de capital şi 

managementul personalului vor forma baza unui program educaţional. 
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     Programele de investiţii realiste şi suportabile trebuie pregătite pentru a acoperi 

necesităţile transportului public din fiecare localitate. 

     Aceste programe trebuie să aibă în vedere corelarea reţelelor serviciului de 

transport public local cu celelalte servicii de transport public judeţean, regional şi naţional, 

prin coordonarea graficelor de circulaţie / operare ale operatorilor acestora. 

Participarea sectorului privat trebuie luată în considerare, în special acolo unde fondurile 

locale sunt reduse. În acest scop, va fi evaluată posibilitatea de a introduce scheme de tip 

PPP pentru gestiunea serviciului şi finanţarea infrastructurii aferente acestuia. 

În vederea implementării unui management calitativ în domeniul transportului public 

Judeţului, Consiliul Judeţului Galaţi va elaborara un Studiu care să definească planul 
unei Strategii de dezvoltare durabilă a serviciului de  transport public judeţean. 

Plasarea strategiei  se va face în contextul general al dezvoltării ţării şi judeţului 

Galaţi, mai ales al serviciilor judeţene şi al accesibilităţii lor. 

Strategia va stabili obiectivele judeţene pentru acest sub-sector (aşa cum sunt 

reflectate în politica guvernamentală pentru transportul judeţean) şi contribuţia 

transportului public judeţean la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Galaţi. 

Strategia va determina distribuţia din punct de vedere instituţional, al accesibilităţii şi al 

mobilităţii judeţene şi va specifica rolul Autorităţilor implicate (administraţia judeţeană şi 

administraţiile locale, utilizatori ai traseelor de transport, asociaţii din sectorul privat) în 

formularea politicii şi strategiei pentru furnizarea serviciilor de transport public judeţean. 

 

   Strategia de dezvoltare durabilă a serviciului de transport public judeţean va 

trebui integrată în strategia de dezvoltare durabilă a localităţilor, strategie elaborata de 

autorităţile administraţiei publice locale, municipale sau judeţene în colaborare cu toţi 

factorii de decizie implicaţi. 

La nivelul judeţului Galaţi sunt propuse 9 proiecte care vizează transportul public 

local în 5 comune şi municipiul Tecuci şi oraşul Târgu Bujor.  

Fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor viitoare la nivelul judeţului Galaţi 

sunt obţinute din următoarele surse: fonduri europene (8 proiecte) şi fonduri locale (1 

proiect). 

La nivelul judeţului Galaţi, în perioada 2007-2020, există un portofoliu de proiecte 

prezentate în Tabelul 5.6. şi care urmăresc : 

 achiziţionarea mijloacelor de transport destinate populaţiei şcolare; 
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 crearea de staţii de aşteptare pentru mijloacele de transport ale operatorilor 

autorizaţi; 

 modernizarea staţiilor de aşteptare pentru autovehiculele operatorilor de 

transport; 

 înfiinţarea de linii de transport cu parc auto adecvat pentru turismul ecumenic 

şi cultural; 

 achiziţionarea a 2 autoturisme de transport pe ruta Moscu-Târgu Bujor-

Umbrăreşti. 
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Tabelul 5.6.- Portofoliu de proiecte privind transportul public la nivelul judeţului Galaţi 
 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE – TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare  
(euro)  

Stadiul 
lucrării 

Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

- Achiziţionare mijloace de transport 

destinate populaţiei şcolare de 

învăţământ 

1,000,000 Propunere FE, BS, BL 

- Angajarea de personal pe durata 

existenţei serviciului 

- 

400,000 Propunere FE, BS, BL - Crearea de staţii de aşteptare pt 

mijloace de transport ale operatorilor 

autorizaţi. 

- 

200,000 Propunere FE, BS, BL - Modernizarea staţiilor de aşteptare 

pentru autovehiculelor operatorilor de 

transport 

- 

1 TECUCI 

500,000 Propunere FE, BS, BL - Înfiinţarea de linii de transport cu parc 

auto adecvat pentru turismul ecumenic şi 

cultural din zona municipiului Tecuci 

- 

2 TG BUJOR 150,000 Propunere BL Achiziţionarea a 2 autobuze de transport 

pe ruta Moscu-Tg.Bujor-Umbrăreşti 

- 

3 NICOREŞTI 200,000 Propunere Fonduri structurale dotarea cu microbuze şi înfiinţare serviciu - 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE – TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare  
(euro)  

Stadiul 
lucrării 

Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

4 PRIPONEŞTI - Propunere FE -   

5 SCÂNTEIEŞTI 80,000 Propunere FEADR Achiziţie 2 microbuze - 

6 ŞENDRENI serviciu vizat spre concesionare 

7. VLĂDEŞTI INTENŢIE 
Sursa Consiliul Judeţului Galaţi
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5.4.2.5. Obiectivele specifice serviciului de iluminat public 

 
În perioada 2007-2020, în concordanţă cu programul de dezvoltare 

economico-socială a unităţilor administrative-teritoriale, Strategia judeţeană privind 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, urmăreşte cu 
prioritate realizarea următoarelor obiective, în domeniul iluminatului public: 

- asigurarea accesului nedescriminatoriu şi al tuturor membrilor comunităţii locale la 

serviciul de iluminat public; 

- orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari prin 

promovarea metodelor moderne de management şi mecanismelor specifice economiei de 

piaţă cu atragera capitalului privat în investiţii reprezentând modernizări şi extinderi ale 

sistemului de iluminat public; 

- promovarea formelor de gestiune delegată; 

- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi formării profesionale 

continue a personalului din domeniu prin instituirea evaluării comparative a indicatorilor de 

performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor; 

- asigurare la nivelul localităţilor a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat 

necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute în normele în 

vigoare, compatibil cu directivele UE; 

- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat 

punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme 

de iluminat corespunzatoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase  

- promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime prin 

reducera consumurilor specifice ca urmare a utilizarii unor corpuri de iluminat performante, 

a unor echipamente specializate care să asigure un iluminat public de calitate şi 

performant; 

Serviciul de iluminat public trebuie organizat astfel încât să asigure respectarea 

indicatorilor de performanţă a nivelurilor de iluminare şi luminantă prevazută de 

normativele specifice domeniului şi ţinând seama de următoarele: 

- mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor; 

- starea sistemului de iluminat public existent; 

- posibilităţile locale de finanţare a explotării, intreţinerii şi dezvoltării serviciului şi a 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente. 
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            Autorităţile administraţiei publice locale vor adopta hotărâri referitoare la 

aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de 

iluminat existente şi a programelor de înfiinţare a noi reţele de iluminat public. Totodată vor 

coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-economice studiile de fezabilitate în 

care se vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor precum şi soluţia optimă din punct 

de vedere tehnico-economic. De asemenea se vor aproba indicatorii de performanţă în 

baza unui studiu de specialitate, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în 

regulamentul–cadru al serviciului de iluminat public şi în caietul de sarcini-cadru, care au 

caracter minimal şi trebuie să cuprindă: 

- nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice; 

- indicatorii de performanţă a serviciului;  

- condiţii tehnice; 

- infrastructura aferentă serviciului; 

- raporturile operator-utilizator. 

 

La nivelul judeţului Galaţi, în perioada 2007-2020, există în portofoliu de proiecte 

înfiinţarea, reabilitare şi extinderea reţelei de iluminat public cât şi alte proiecte prezentate 

în Tabelul 5.7.: 
La nivelul judeţului Galaţi sunt propuse 34 proiecte care vizează iluminatul public în 

29 comune şi în municipiul Tecuci.  

Fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor viitoare la nivelul judeţului Galaţi 

sunt obţinute din următoarele surse: fonduri europene (28 proiecte), fonduri 

guvernamentale (3 proiecte) şi fonduri locale (2 proiecte). 

Prin implementarea acestor proiecte privind iluminatul public la nivelul judeţului 

Galaţi se urmăreşte: 

 separarea sistemului de iluminat public de sistemul  energetic; 

 realizarea la indicatori generali de performanţă a sistemului de iluminat 

public;  

 realizarea iluminatorului public specific fiecărei zone: stradal, pietonal, 

ornamental, arhitectural, modernizare; 

 extinderea şi reabilitarea reţelei de iluminat public prin: înlocuirea corpurilor 

de iluminat cu cele economice, automatizarea punctelor de aprindere,  

adăugarea a 700 de stâlpi de iluminat public şi 83 de corpuri de iluminat 

stradal; 
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 execuţia staţiilor de producere energie electrică 

alternativă:eoliană,biomasa,etc; 

 realizarea reţelei de iluminat pe o distanţă de 43,61 km. 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE - ILUMINAT PUBLIC 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Obs. 

MUNICIPII ŞI ORAŞE 

2,500 Propunere FE, BS, BL - Separarea sistemului de iluminat public de 

sistemul energetic. Realizarea la indicatorii 

generali de performanţă a sistemului de 

iluminat public. 

  

Propunere 1,500 

În 2007 prin HCL s-a 

aprobat demararea 

obiectivului de 

modernizare a 

iluminatului public 

parţial în mun.Tecuci 

în val de 39,90mii € 

FE, BS, BL - Realizarea iluminatului public specific fiecărei 

zone: stradal, pietonal, ornamental, 

arhitectural-modernizare 

  

1,000 Propunere FE, BS, BL - Realizarea extinderii iluminatului public în 

cartierele - Zona locuinţe Tecuciul 

Nou,Văleni,Gara Nord-centura ocolitoare 

  

1 TECUCI 

6,000 Propunere 

 

 

FE, BS, BL - Execuţia staţiilor de producere energie 

electrică alternativă:eoliană,biomasa,etc. 
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LEA 0,4KV L=2,6km, RAC 20KV+PTA63KVA 2 TG.BUJOR 287,425 Propunere BL 

LEA 0,4KV L=2,6km,LEA 0,4KV L=1,4km  

  

COMUNE 

3 BARCEA 16,393 - - - - 

4 BĂLĂBĂNEŞTI  - intentie Buget local Reabilitare reţea existentă   

5 BĂLĂŞEŞTI 1,500,00

0 

intenţie PNDR cca. 700 stâlpi de iluminat public   

6 BRĂHĂŞEŞTI 800,000 SF în lucru BS+alte fonduri     

7 BRANIŞTEA  - intentie   extindere reţea iluminat   

8 CAVADINEŞTI  - Propunere   Reabilitare şi extindere iluminat public   

9 C. NEGRI - intenţie       

5,000 PT+DE - Extindere reţele electrice iluminat public 
Cosmeşti-Deal - L=320m 

 10 COSMEŞTI 

30,000 PT+DE - Extindere reţele electrice iluminat public 
Cosmeşti-Vale - L=1250m 

 

11 DRĂGĂNEŞTI  - intenţie       

12 FUNDENI  - Propunere FE     

13 GOHOR  - intenţie       

14 GRIVIŢA 100,000 - BS,BL Înlocuire corpuri de iluminat cu cele economice   

15 MĂSTĂCANI 180,000 intenţie - - - 

16 MUNTENI 241,860 SF FEADR LEA 20KV L=0,3km 

LEA 0,4KV L=6,14km 

83 corpuri de iluminat public stradal  

- 

17 NĂMOLOASA 120,000 Se va intocmi proiect - - - 
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Sursa Consiliul Judeţului Galaţi 

18 NEGRILEŞTI 500,000 Proiectare - - - 

19 NICOREŞTI 150,000 propunere fonduri structurale extindere reţea, lămpi economice, 

automatizarea punctelor de aprindere 

- 

20 OANCEA 2,798,32
8 

proiect în lucru FEADR măsura 
322 

-  

21 PECHEA 30,000 nu exista proiect - - - 

22 PRIPONEŞTI  - Propunere FE - - 

23 RĂDEŞTI 300,000 SF în lucru FE Extindere reţea publică de joasă tensiune şi a 

reţelei publice de iluminat -1km 

- 

24 SCÂNTEIEŞTI 285,714 Propunere BL Reabilitare reţea iluminat public 28km - 

25 SMÂRDAN 226,180 Propunere BS Extindere iluminat public cartierele noi din 

satele Smârdan,M.Kogălniceanu şi Cismele 

- 

26 TULUCEŞTI - Propunere Fonduri externe 

nerambursabile 

Înfiinţarea şi extinderea reţelei de iluminat 

public în comuna Tuluceşti 

- 

27 ŢEPU 138,888 intenţie       

28 VÂNĂTORI - Proiect extindere - - - 

29 VALEA 
MĂRULUI 

 - intenţie       

30 VLĂDEŞTI 300,000 Proiect strategic - - - 
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5.4.3. PRIORITĂŢILE SPECIFICE PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIILOR 
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 

Strategia Judeţului Galaţi a fost elaborată având în vedere prevederile POS Mediu, 

care reprezintă unul din cele mai importante documente de programare şi care contribuie 

la implementarea strategiilor naţionale şi sectoriale de mediu, cu respectarea priorităţilor 

de dezvoltare naţionale după cum au fost stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-

2013 (PND) şi a priorităţilor strategice pentru fondurile structurale şi de coeziune stabilite 

în Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR). 

Strategia se bazează pe obiectivele şi priorităţile strategice stabilite în 

documentele/strategiile naţionale : 

 Documentul Complementar de Poziţie pentru negocierea Capitolului 22 –Mediu – şi 

Planurile de Implementare sectoriale aferente acestuia; 

 POS Mediu 2007-2013; 

 Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Regiunea II SE; 

 Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu; 

 Strategia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor; 

 Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea II SE; 

 Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor; 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă a României Orizont 2025; 

 Politica energetică a României în perioada 2006-2009 “Energie sigură, accesibilă şi 

curată pentru România”; 

 Strategia Naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin 

sisteme de producere şi distribuţie centralizate; 

 Strategia cu privire la serviciile publice de încălzire urbană; 

 Strategia Naţională pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice; 

 Strategia Naţională pentru protecţia împotriva inundaţiilor; 

 Strategia Naţională pentru protecţia atmosferei. 

 
Strategia Judeţului Galaţi respectă priorităţile de la Lisabona prevăzute în POS Mediu 

prin accentuarea următoarelor aspecte: 

 investiţii în zonele urbane şi rurale cu potenţial crescut de dezvoltare; 
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 sprijinirea implementării unor strategii coerente pe termen mediu şi lung în domeniul 

Mediului; 

 dezvoltarea complementarităţilor cu alte programe operaţionale din cadrul C.S.C. 

(Comisariatul pentru Societatea Civilă) şi al altor politici naţionale; 

 mobilizarea resurselor suplimentare; 

 îmbunătăţirea sistemelor inovatoare de management; 

 promovarea unei abordări integrate la nivel regional. 
 

5.4.3.1. PRIORITĂŢILE SPECIFICE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, 
CANALIZARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE 
 

Priorităţile la nivelul judetului Galaţi dar şi al localităţilor din cuprinsul acestuia, 

constau în: 

a) reabilitarea, extinderea şi modernizarea, sistemului de alimentare cu apă potabilă, 

prin realizarea unui număr de  56 de investiţii; 

b) creşterea numărului de beneficiari ai sistemului centralizat de distribuţie a apei 

potabile; 

c) realizarea unui număr de 6 de staţii de tratare a apei potabile; 

d) realizarea unui  număr de 4 de staţii de pompare a apei potabile; 

e) construirea a 2 sisteme de înmagazinare a apei potabile; 

f) realizarea a 155,75 km, extindere a 83 km şi  reabilitarea a 94 km de reţea de apă 

potabilă; 

g) aducţiunea a 30,36 km şi distribuţie a 353,45 km de reţea de apă potabilă; 

h) reabilitarea, extinderea şi modernizarea, sistemului de canalizare prin realizarea 

unui număr de  72 de investiţii; 

i)  realizarea a 730,74 km reţea, extinderea a 10 km şi reabilitarea a 83 km de reţea a 

apelor uzate; 

j) construirea a 9 staţii de pompare, a 20 staţii de tratare şi epurare a apelor uzate şi 

executarea a 3 staţii de epurare mecano-biologică; 

k) realizarea a 10 proiecte integrate care cuprind reţea de canalizare şi staţii de 

pompare şi realizarea a 8 proiecte privind înfiinţarea reţelei de ape uzate; 

l) monitorizarea calităţii apei potabile în vederea asigurării unei calităţi 

corespunzatoare; 

m) asigurarea zonei de protecţie sanitară la nivelul întregului judeţ; 
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n) realizarea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare; 

o) accesarea şi atragerea de fonduri pentru investiţii, pentru obiectivele de alimentare 

cu apă, canalizare şi epurarea apei uzate. 

 

Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen scurt se referă la: consolidarea şi 

modernizarea sistemelor în forma existentă prin promovarea de investiţii din surse proprii 

ale operatorului şi din bugetul judeţului, armonizarea tarifelor în scopul pregătirii 

comunităţilor locale pentru utilizarea tarifului unic în toate localităţile de operare, 

promovarea de măsuri de atragere a surselor de finanţare externe pentru dotări cu 

aparate, dispozitive şi utilaje performante, promovarea de programe de investiţii comune 

cu consiliile locale, în vederea extinderii şi modernizării sistemelor. 

Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen mediu au în vedere: extinderea şi 

retehnologizarea sistemelor existente, adoptarea tarifului unic pentru toate localităţile de 

operare, reducerea consumurilor energetice şi de materiale pentru adaptarea tarifelor la 

costuri cat mai mici, extinderea activităţii prin preluarea în concesiune a sistemelor de 

alimentare cu apa şi canalizare, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu 

apa, canalizare şi epurarea apelor uzate. 

Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen lung vizează: extinderea activităţii în 

mediu rural şi în oraşele care nu au dotări specifice, promovarea de parteneriate cu firme 

specializate, gestionarea serviciilor de apă, canal. 

 
5.4.3.2. PRIORITĂŢILE SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A 

LOCALITĂŢILOR 
 

Priorităţile la nivelul judetului Galaţi cât şi la nivelul localităţilor, constau în: 

a) reducerea cantităţii de deşeuri generate; 

b) realizarea a 50 de proiecte de investiţii; 

c) evitarea poluării mediului; 

d) cooperarea autorităţilor locale şi judeţene din judeţul Galaţi, atât între acestea cât şi 

cu investitori privaţi, pentru realizarea de parteneriate în vederea implementării de 

proiecte regionale, în domeniul managementului integrat al deşeurilor; 

e) promovarea prioritară a recuperării materialelor în măsura posibilităţilor tehnice şi 

economice; 
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f) colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi colectarea selectivă a deşeurilor  

(10 proiecte); 

g) realizarea a două staţiei de tratare; 

h) înfiinţarea de platforme de colectare pentru deşeurile electronice; 

i) înfiinţarea de platforme de colectare pentru deşeurile petroliere; 

j) înfiinţarea de platforme de colectare pentru deşeurile acumulatori de plumb; 

k) executarea unui incineratoriu; 

l) colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi colectarea selectivă a deşeurilor  

(9 proiecte); 

m) amenajarea a 10 platforme ecologice; 

n) închiderea a 4 platforme de gunoi; 

o) 20 platforme cu baterii eurocontainere cu şanţ de scurgere; 

p) dotarea serviciului de salubritate cu echipamente şi utilaje (1800 de pubele, 212 de 

containere, echipamente protecţie, 1 încărcător frontal, 2 autotransportoare cu 

compostor, achiziţionarea unei autogunoiere şi a unui vehicul de colectare 

containere); 

q) realizarea a 3 staţii de compostare a deşeurilor; 

r) amenajare rampă descărcare, hală tehnologică; 

s) realizarea a 34 de platforme betonate pentru amplasarea containerelor stradale; 

t) închiderea depozitelor vechi de deşeuri şi racordarea la reţeaua serviciilor de 

salubrizare (2 proiecte); 

u) realizarea a 1500 de puncte de colectare selectivă, rampe de descărcare şi staţii de 

descărcare şi instalaţii balotare; 

v) amenajarea de centre de colectare şi sortare, precum şi recuperarea deşeurilor; 

w) construirea a 15 platforme precolectare, o platformă transfer; 

x) extinderea sistemelor de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşesurilor atât 

în mediul urban cât şi în cel rural; 

y) separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele nepericuloase; 

z) introducerea şi extinderea colectării selective la sursa de deşeuri; 

aa) întărirea capacităţii de dezvoltare a proiectelor în infrastructura de mediu; 

bb) asigurarea surselor umane ca numar şi pregătire profesională. 
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Pentru asigurarea reciclarii şi reutilizarii diferitelor tipuri de deşeuri, se vor asigura 

capacităţile necesare pentru: 

 tratarea deşeurilor metalice, prin reducerea dimensiunilor, prin presare, balotare, în 

vederea reciclării; 

 deşeurile lemnoase rezultate de la instalaţia de prelucrarea lemnului se vor 

valorifica în întregime ca material combustibil în vederea producerii energiei; 

 deşeurile textile vor fi identificate pentru reciclarea şi introducerea în circuitul de 

producţie; 

 deşeurile din construcţii şi demolări vor fi valorificate la maximum, prin separarea 

fracţiunilor din metal, lemn, betoane; 

 deşeurile din categoria uleiuri uzate, baterii şi acumulatori uzati, echipamente 

electrice, electronice, vor fi colectate în centre speciale autorizate. 

 

Serviciile de salubrizare a localităţilor şi gestiune a deşeurilor solide vor avea în dotare: 

 staţii de transfer cu funcţii de sortare şi compactare a deşeurilor, dotate cu utilităţi, 

instalaţii de compactare şi manipulare deşeuri; 

 platforme pentru containere; 

 utilaje de transport; 

 utilaje de încarcat şi manipulat deşeuri; 

 hale de depozitare deşeuri; 

 eurocontainere. 

 

5.4.3.3. PRIORITĂŢILE SPECIFICE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU 
ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT 
 

Politicile şi priorităţile privind restructurarea serviciului public de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat au fost stabilite prin Strategia naţională privind 

alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie 

centralizate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004. 
 

Priorităţile la nivelul judetului Galaţi cât şi la nivelul localităţilor, constau în: 

a) creşterea performanţelor instalaţiilor şi aducerea lor la nivelul standardelor 

europene; 

b) reducerea pierderilor pe întregul ciclu de producţie şi distribuţie; 
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c) scăderea costurilor de producere a energiei termice şi obţinerea unor preţuri de 

vânzare accesibile; 

d) introducerea sistemului de monitorizare şi control permanent al funcţionării 

instalaţiilor de producere până la consumator; 

e) reabilitare şi modernizări punctelor termice; 

f) realizarea programelor de investiţii poate avea loc în condiţiile grupării mai multor 

localităţi cu specific asemănător, pentru pregătirea şi finanţarea proiectelor de valori 

mari, care să intereseze şi companiile internaţionale care doresc să investească în 

acest tip de investiţii. 

 

Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen scurt: menţinerea în stare de 

funcţionare a actualului sistem  centralizat, de alimentare cu energia termică, realizarea 

transformării punctelor termice în module termice, retehnologizarea sistemului de transport 

şi distribuţie, utilizarea surselor alternative pentru alimentare cu energie termică a 

gospodăriilor populaţiei, măsurarea prin contorizare a cantităţilor de energie termica livrată 

şi facturarea în funcţie de consum individualizat, pentru fiecare apartament.  

Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen mediu: reabilitarea capacităţilor de 

producţie şi a echipamentelor de producţie a energiei termice, realizarea unui sistem de 

monitorizare şi control permanent al funcţionării instalaţiilor de producere până la 

consumator, realizarea contorizării individuale pentru fiecare abonat, asigurarea serviciilor 

de încălzire la o calitate corespunzatoare şi la preţuri accesibile, definitivarea montajului 

financiar şi a contractului aferent sistemului de alimentare cu energia termică şi a 

contractului de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică. 

Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen lung vizează: realizarea sistemului 

centralizat în mediu rural şi în oraşele care nu au dotări specifice, modernizarea punctelor 

termice, reabilitarea reţelelor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire. 

 

5.4.3.4. PRIORITĂŢILE SPECIFICE SERVICIULUI DE TRANSPORTUL PUBLIC 
LOCAL 

În cadrul judetului Galaţi cât şi la nivelul localităţilor, se urmăresc priorităţile: 

a) realizarea a 9 de proiecte de investiţii; 

b) stabilirea priorităţilor în alocarea spaţiilor rutiere, a staţiilor şi zonelor de parcare, 

precum şi traseele de deplasare a vehiculelor; 

c) îmbunătăţirea capacităţii rutiere prin managementul traficului; 
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d) limitarea sau reducerea rolului mijloacelor de transport în tranzit prin devierea 

acestora pe rute secundare; 

e) revizuirea traficului rutier şi a sistemului de licenţiere;  

f) asigurarea siguranţei în transportul public de călători; 

g) achiziţionarea mijloacelor de transport destinate populaţiei şcolare; 

h) crearea de staţii de aşteptare pentru mijloacele de transport ale operatorilor 

autorizaţi; 

i) modernizarea staţiilor de aşteptare pentru autovehiculele operatorilor de transport, 

j) înfiinţarea de linii de transport cu parc auto adecvat pentru turismul ecumenic şi 

cultural; 

k) achiziţionarea a 2 autoturisme de transport pe ruta Moscu-Târgu Bujor-Umbrăreşti, 

l) optimizarea transportului prin reţeaua de autobuze; 

m) elaborarea unui program de investiţii la nivel local; 

n) implicarea sectorului privat în serviciul de transport local; 

o) stabilirea şi organizarea traseelor în functie de cererea de transport local a 

beneficiarilor; 

p) modernizarea infrastructurii aferente vehiculelor rutiere; 

q) atragerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile. 

 

Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen scurt: 

 desfăşurarea transportului public local de călători pe criterii de competitivitate şi 

calitate; 

 monitorizarea şi controlul periodic a activităţii de prestare a transportului public local 

de călători; 

 adoptarea normelor locale şi organizarea licitaţiei pentru atribuirea contractelor de 

concesiune a  transportului public local de călători şi a contractelor de concesiune a 

infrastructurii aferente acestuia; 

 stabilirea subvenţiei care se plăteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei 

dintre costurile înregistrate de operatorul de transport şi sumele efectiv încasate de 

pe urma vânzării abonamentelor şi biletelor; 

 dotarea serviciilor cu mijloace de transport în comun performante; 

 asocierea intercomunitară în vederea realizării unor investiţii de interes comun din 

domeniul infrastructurii tehnico-edilitare, aferente transportului public local de 

călători; 
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Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen mediu: 

 îndeplinirea exigenţelor impuse de obiectivele Uniunii Europene; 

 asigurarea accesului populaţiei la serviciul de transport local; 

 menţinerea unui echilibru între veniturile populaţiei şi tariful călătoriei cu mijloacele 

de transport local; 

 dezvoltarea durabilă. 

 

Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen lung: 

 Reducerea impactului asupra mediului din sectorul transporturi, prin limitarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, cu accent asupra transportului public urban; 

 

5.4.3.5. PRIORITĂŢI SPECIFICE SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

La nivelul judeţului Galaţi priorităţi specifice sunt: 

a) lucrări de modernizare, reabilitare a sistemului de iluminat public care presupune 

înlocuirea integrală a reţelelor necorespunzatoare, reabilitarea reţelelor existente; 

b) introducerea de sisteme de iluminat public în localităţile din judeţ unde acestea nu 

există; 

c) reabilitarea iluminatului public prin realizarea a 33 de proiecte de investiţii; 

d) orientarea serviciilor publice către utilizatori prin asigurarea unui iluminat stradal şi 

pietonal adecvat necesităţilor de securitate individuală şi colectivă; 

e) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi peisagistic cu ocazia 

evenimentelor locale, naţionale şi a sărbătorilor legale sau cele religioase; 

f) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante; 

g) extinderea iluminatului public prin cei 43,61 de km de reţea care se vor construi, 

h) separarea sistemului de iluminat public de sistemul  energetic, 

i) realizarea la indicatori generali de performanţă a sistemului de iluminat public,  

j) extinderea şi reabilitarea reţelei de iluminat public prin: înlocuirea corpurilor de 

iluminat cu cele economice, automatizarea punctelor de aprindere,  adăugarea a 

700 de stâlpi de iluminat public şi 83 de corpuri de iluminat stradal, 

k) execuţia staţiilor de producere energie electrică alternativă: eoliană, biomasă,etc. 
 
 
Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen scurt: 

 garantarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel 

compatibil cu directivele Uniunii Europene; 
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 aplicarea şi respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de 

Comisia Internaţională de Iluminat, la care România este afiliată, respectiv de 

Comitetul Naţional Român de Iluminat; 

 crearea şi asigurarea unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de 

confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare, la 

nivelul localităţilor şi a oraşelor; 

 

Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen mediu: 

 crearea mediului necesar tuturor membrilor comunităţii locale pentru asigurarea 

accesului la serviciul de iluminat public; 

 asigurarea unui iluminat public calitativ prin utilizarea unor corpuri de iluminat 

performante şi a unor echipamente specializate; 

 promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemelor de iluminat 

public; 

 crearea unui mediu concurenţial de atragere a capitalului privat prin promovarea 

mecanismelor specifice economiei de piaţă; 

 corelarea cu programele de dezvoltare economico-socială şi de amenajare a 

teritoriului, de urbanism şi de mediu a localităţilor şi oraşelor judeţului Galaţi; 

 

Priorităţile şi obiectivele strategiei pe termen lung: 

 promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performanţe, cu costuri minime; 

 promovarea metodelor moderne de management; 

 promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale 

continue a personalului ce lucrează în domeniu. 
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6. MANAGEMENTUL SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI 

PUBLICE 
 
 

 6.1. Principii generale 
 

Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt acele servicii publice de interes 

local, judeţean sau regional organizate - în urma unui larg acord social exprimat printr-o 

decizie democratică adoptată de autorităţile administraţiei publice locale competente - la 

nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în beneficiul locuitorilor acestora şi care 

funcţionează sub conducerea sau coordonarea, responsabilitatea şi controlul autorităţilor 

administraţiei publice locale, în baza unor reguli specifice care trec dincolo de regulile 

obişnuite aplicabile altor servicii: universalitate, continuitate, adaptabilitate, accesibilitate, 

transparenţă. 

     Aceste servicii sunt furnizate /prestate fie prin modalitatea gestiunii directe, bazată 

pe darea în administrare către operatori de drept public, fie prin modalitatea gestiunii 

indirecte (delegate), bazată pe contracte de delegare a gestiunii încheiate cu operatori de 

drept privat. 

  Consiliul Judeţului Galaţi îşi va fundamenta politicile, iniţiativele, programele 
sau reformele locale privind serviciile comunitare de utilităţi publice pe următoarele 
principii: 
     a) serviciile comunitare de utilităţi publice sunt una din expresiile de autonomie ale 

colectivităţilor locale şi un mijloc puternic de care acestea dispun pentru a servi interesul 

general; ele contribuie la exerciţiul competentelor colectivităţilor locale, care, în cadrul 

legislaţiei naţionale sau regionale aplicabile, îşi asumă responsabilitatea pentru exerciţiul 

acestor competenţe; 

     b) serviciile comunitare de utilităţi publice contribuie la păstrarea coeziunii sociale 

deoarece furnizează prestaţii cu caracter social şi asigură punerea în practică a politicilor 

de asistenţă hotărâte la nivel naţional sau local; ele asigură strângerea legăturilor de 

solidaritate dintre locuitori, evitarea ruperii legăturilor sociale şi menţinerea coeziunii în 

cadrul comunităţilor locale, graţie calităţii bunurilor pe care le furnizează populaţiei şi în 

particular categoriilor defavorizate; 
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     c) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie să reprezinte o prioritate a 

autorităţilor administraţiei publice locale deoarece au o contribuţie esenţială la dezvoltarea 

durabilă a comunităţilor locale, condiţionând chiar dezvoltarea economico-socială a 

acestora; totodată, serviciile comunitare de utilităţi publice contribuie la repartizarea 

echilibrată, echitabilă şi raţională a resurselor disponibile pe teritoriul colectivităţii locale, 

ele ţin seama de interdependenţa dintre lumea urbană şi lumea rurală, dintre zonele cu 

activităţi agricole şi cele cu activităţi industriale, precum şi de spaţiile / zonele libere care 

merită să fie prezervate; ele îmbină exigenţele dezvoltării şi economiei cu cele ale 

protecţiei sociale şi protecţiei mediului, sprijinindu-se, dacă este cazul, pe ajutorul 

regiunilor, statului şi al organizaţiilor internaţionale. 

     d) apropierea serviciilor comunitare de utilităţi publice locale faţă de cerinţele 

populaţiei este o necesitate fundamentală, iar autorităţile administraţiei publice locale au 

de jucat un rol esenţial în furnizarea/prestarea acestor servicii; acesta presupune, în 

general, un grad important de descentralizare şi autonomie locală, ca şi participarea activă 

a colectivităţilor locale la luarea deciziilor cu privire la furnizarea/prestarea acestor servicii. 

     e) descentralizarea în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să 

respecte principiile de coerenţă şi unitate de aplicare a politicilor publice în beneficiul 

tuturor cetăţenilor, de coordonare şi de solidaritate teritorială. 

     f) gradul posibil şi dorit de descentralizare depinde de factori ca structura teritorială, 

dimensiunea colectivităţilor locale şi regionale, natura, importanţa şi dimensiunea 

teritorială a serviciului, capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale şi 

judeţene de a-şi asuma sarcinile corespunzătoare. 

     g) oferta serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să fie fondată pe nevoile şi 

asteptările colectivităţii şi, în consecinţă, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să 

ia în considerare mai întâi populaţia vizată când stabilesc cea mai bună cale de a furniza 

serviciile de care sunt responsabile, în contextul societăţii actuale, aşteptările în creştere 

ale cetăţenilor şi condiţiile obiective evoluează rapid, în special din cauza noii economii 

mondiale, ceea ce obligă autorităţile publice, centrale şi locale, să-şi separare 

competenţele şi responsabilităţile, să evalueze nivelul serviciilor şi să asigure adaptarea şi 

îmbunătăţirea acestora. 

     În domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, trebuie să se stabilească o 

delimitare clară a competenţelor şi responsabilităţilor între autorităţile administraţiei publice 

centrale şi cele locale, după caz, la diverse nivele de guvernare şi o definire echilibrată, 

coerentă şi acceptabilă a drepturilor şi obligaţiilor ce revin diferiţilor actori implicaţi în 
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furnizarea/prestarea serviciilor: autorităţi publice - operatori - utilizatori. În definirea 

responsabilităţilor autorităţilor administraţiei publice locale este necesar să se evite, pe de 

o parte, situaţiile de vid de competenţă şi, pe de altă parte, dublările de competenţă; 

această definire trebuie să se facă ţinându-se seama de exigenţele următoare: 

     a) apropierea serviciilor în raport cu utilizatorii; 

     b) posibilitatea entităţii însărcinate cu furnizarea/prestarea serviciului de a-l adapta 

nevoilor şi circumstanţelor (flexibilitate, adaptabilitate); 

     c) asigurarea indicatorilor de performanţă în ceea ce priveşte calitatea, 

continuitatea, eficacitatea, eficienţa, serviciilor furnizate/prestate; 

     d) complementaritatea în acţiunea autorităţilor centrale şi locale. 

Consiliul Judeţului Galaţi trebuie să asigure un cadru juridic, instituţional şi 

organizatoric privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu vocaţie comercială sau nu, 

suficient de flexibil în scopul de a permite diversificarea modului de furnizare şi de alegere 

a furnizorului / prestatorului, acesta putând fi de drept public sau de drept privat, în funcţie 

de modalitatea de gestiune adoptată de autorităţile responsabile. 

     Consiliul Judeţului Galaţi trebuie să garanteze, în limita constrângerilor 

economice şi bugetare, continuitatea calitativă şi cantitativă a acelor servicii comunitare de 

utilităţi publice considerate esenţiale pentru comunităţile locale în ansamblul lor: populaţie 

şi agenţi economici (utilizatori persoane fizice şi utilizatori persoane juridice). 

 

6.2. Linii directoare adresate autorităţilor administraţiei publice locale 
 

Aceste linii directoare sunt destinate autorităţilor administraţiei publice locale, în 

măsura în care acestea sunt responsabile cu înfiinţarea, organizarea, coordonarea, 

monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi cu 

adoptarea şi definirea normelor locale privind aceste servicii. 

 

     6.2.1. Servicii adaptate nevoilor 
    a) Consiliul Judeţului Galaţi trebuie să organizeze serviciile a căror responsabilitate 

şi-o asumă astfel încât să răspundă într-o maniera eficace nevoilor populaţiei care trăieşte 

în teritoriul administrat, ţinând seama de necesitatea de a ameliora continuu calitatea 

serviciilor lor publice pentru a ţine pasul cu evoluţia cererilor sociale, a priorităţilor politice 

generale, a exigenţelor unei bune gestiuni economice şi a evoluţiilor tehnologice. 
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    b) Consiliul Judeţului Galaţi trebuie să vizeze asigurarea egalităţii între utilizatorii 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, ceea ce ar putea necesita, dacă este cazul, ca 

acestora să le fie aplicat un tratament diferenţiat (tarife, ajutoare, condiţii de acces etc.) 

pentru a tine seama de situaţiile obiective diferite în care se găsesc aceşti utilizatori sau 

candidaţii la utilizarea serviciului. 

    c) operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să respecte principiile de 

neutralitate şi de non-discriminare în ceea ce îi priveşte pe utilizatori, libertatea de opinie a 

acestora şi ansamblul libertăţilor publice. 

    d) autorităţile administraţiei publice locale trebuie să încerce să amelioreze 

accesibilitatea serviciilor prin: 

    - o mai bună apropiere geografică, implicând o optimizare a organizării birourilor şi 

serviciilor administrative; 

    - formalităţi simplificate şi un timp redus de acces la serviciul public; 

    - orare de acces compatibile cu programul cotidian al locuitorilor; 

    - costuri de acces reduse, în special pentru categoriile cele mai defavorizate; 

    - o mai bună administrare a cazurilor speciale (handicapaţi, persoane defavorizate). 

  e) Consiliul Judeţului Galaţi trebuie să organizeze serviciile comunitare de utilităţi 

publice, în special cele de natură comercială sau industrială, astfet încât să asigure 

utilizatorilor, de câte ori pare adecvat, posibilitatea de a opta între mai multe prestaţii, chiar 

între mai mulţi furnizori, pentru a evita ca o situaţie de monopol sau statutul public al 

serviciilor să antreneze dificultăţi în relaţiile cu utilizatorii. 

 

     6.2.2. Punerea în practică a unui sistem de evaluare a performanţei serviciilor 
    a) realizarea unui acord între autoritatea centrală şi colectivităţile locale, care să se 

bazeze pe o metodologie şi o serie de definiţii comune, fără acest acord nefiind posibilă 

luarea de măsuri comparabile în spaţiu şi timp. Pentru aceasta, este indispensabil ca 

mijloacele de analiză să fie adaptate multiplelor servicii comunitare de utilităţi publice şi să 

fie suficient de suple pentru a ţtine seama de diferenţele considerabile care există între 

colectivităţile locale şi de asemenea de contextul în care se situează. 

    b) autorităţile administraţiei publice centrale trebuie să generalizeze implementarea în 

practică a sistemului de evaluare a serviciilor comunitare de utilităţi publice locale. În 

funcţie de situaţia proprie fiecărei comunităţi, o asemenea generalizare ar putea să rezulte 

din adeziunea spontanăa a colectivităţilor locale şi dintr-un pachet de măsuri stimulatoare 

şi constrângătoare. Adeziunea spontană este preferabilă şi mai uşor de obţinut dacă 
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colectivităţile locale sunt consultate la definirea şi stabilirea metodologiei pe care urmează 

să o aplice şi dacă această metodologie permite o punere în practică în etape, astfel încât 

fiecare colectivitate să poată să se angajeze în proces alegându-şi punctul de plecare. 

    c) aplicarea sistemului trebuie să fie constantă în timp şi informaţia despre rezultatele 

evaluării trebuie să fie continuă, corectă şi completă. 

 
     6.2.3. Măsuri de stimulare a dezvoltării serviciilor şi a infrastructurii aferente 
acestora 
  Trebuie întreprinse studii şi analize periodice privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, nu numai pentru a urmări mai bine activităţile locale, dar şi pentru a stimula 

punerea la punct a unor metode şi instrumente comune şi pentru a favoriza cunoaşterea şi 

răspândirea bunelor practici. 
 

     6.2.4. Cooperarea intercomunitară 
    a)  Formele de cooperare permise de lege trebuie să fie suficient de flexibile pentru ca 

colectivităţile interesate să le poată adapta nevoilor lor specifice şi obiective lor, cu condiţia 

ca acestea să reflecte efectiv interesul comun şi ca acesta să fie definit de consiliile locale 

sau judeţene, după caz. 

    b) Structurile de cooperare intercomunitară (asociaţiile de dezvoltare intercomunitară) 

trebuie să rămână supuse principiilor serviciului public, adică: 

    - principiul schimbării sau a adaptabilităţii (prestaţiile sunt adaptate permanent nevoilor 

şi evoluează în cantitate şi în calitate); 

    - principiul egalităţii (accesibilităţi egale) utilizatorilor (utilizatorii sunt plasaţi pe o poziţie 

egală, fără discriminări sau avantaje speciale); 

    - principiul continuităţii (activitatea se desfăşoară într-o manieră regulată şi continuă). 

 

    6.2.5. Alte forme de cooperare 
Cadrul legislativ al participării sectorului privat la gestiunea (furnizarea/prestarea) 

serviciilor comunitare de utilităţi publice locale, cu orientare comercială sau non-

comercială, trebuie să faciliteze parteneriatul public-privat şi formele moderne de contracte 

publice şi trebuie să permită dezvoltarea cooperării, inclusiv utilizând facilităţile oferite de 

domeniul tehnologiilor informaţiei. 

     Aceste linii directoare sunt destinate autorităţilor administraţiei publice locale, în 

măsura în care acestea sunt responsabile cu înfiinţarea, organizarea, coordonarea, 
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monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi cu 

adoptarea şi definirea normelor locale privind aceste servicii. 

  
6.2.6. Servicii adaptate nevoilor 

    a) autorităţile administraţiei publice locale trebuie să organizeze serviciile a căror 

responsabilitate şi-o asumă astfel încât să răspundă într-o maniera eficace nevoilor 

populaţiei care trăieşte în teritoriul administrat, ţinând seama de necesitatea de a ameliora 

continuu calitatea serviciilor lor publice pentru a tine pasul cu evoluţia cererilor sociale, a 

priorităţilor politice generale, a exigenţelor unei bune gestiuni economice şi a evoluţiilor 

tehnologice. 

    b) autorităţile administraţiei publice locale trebuie să vizeze asigurarea egalităţii între 

utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, ceea ce ar putea necesita, dacă este 

cazul, ca acestora să le fie aplicat un tratament diferenţiat (tarife, ajutoare, condiţii de 

acces etc.) pentru a ţine seama de situaţiile obiective diferite în care se găsesc aceşti 

utilizatori sau candidaţii la utilizarea serviciului. 

    c) operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să respecte principiile de 

neutralitate şi de non-discriminare în ceea ce îi priveşte pe utilizatori, libertatea de opinie a 

acestora şi ansamblul libertăţilor publice. 

    d) autorităţile administraţiei publice locale trebuie să încerce să amelioreze 

accesibilitatea serviciilor prin: 

    - o mai buna apropiere geografică, implicând o optimizare a organizării birourilor şi 

serviciilor administrative; 

    - formalităţi simplificate şi un timp redus de acces la serviciul public; 

    - orare de acces compatibile cu programul cotidian al locuitorilor; 

    - costuri de acces reduse, în special pentru categoriile cele mai defavorizate; 

    - o mai buna administrare a cazurilor speciale (handicapaţi, persoane defavorizate). 

    e) autorităţile administraţiei publice locale trebuie să organizeze serviciile comunitare de 

utilităţi publice, în special cele de natură comercială sau industrială, astfet încât să asigure 

utilizatorilor, de câte ori pare adecvat, posibilitatea de a opta între mai multe prestaţii, chiar 

între mai mulţi furnizori, pentru a evita ca o situaţie de monopol sau statutul public al 

serviciilor să antreneze dificultăţi în relaţiile cu utilizatorii. 
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 6.2.7. Informaţie şi publicitate 
a) Consiliul Judeţului Galaţi şi operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

trebuie să organizeze modul de a comunica cu utilizatorii astfel încât să asigure tuturor 

persoanelor interesate o cunoaştere adecvată a drepturilor lor şi a prestaţiilor pe care pot 

să le obţină ca şi a regulilor aplicabile şi astfel încât să constituie un mijloc de a face să 

progreseze calitatea serviciului intensificând raporturile pe care le întreţine cu mediul său. 

În acest scop, trebuie definită şi implementată o adevarată politică de informare, în 

conformitate cu dreptul la informare recunoscut utilizatorilor; 

b) pentru toate marile proiecte utilizatorii trebuie să primească informaţii 

circumstanţiale şi preliminare. Trebuie să se ofere posibilitatea ca utilizatorii să participe la 

procesul de luare a deciziilor. 

 

 6.2.8.  Simplificare administrativă 
 Înfiinţarea, organizarea şi conducerea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 

specializarea structurilor administraţiei publice locale trebuie făcute în funcţie de nevoile 

cetăţenilor mai curând decât în funcţie de nevoile administrative, astfel încât să se evite 

blocarea fluxului documentelor, procedurile artificiale sau puţin transparente pentru 

utilizator, să se creeze ghişee unice şi/sau birouri mobile etc. 

 

 6.2.9.  Modul de tratare a petiţiilor utilizatorilor 
a) rezolvarea reclamaţiilor utilizatorilor trebuie să fie o activitate normală a oricărui 

operator, indiferent de forma de gestiune şi trebuie concepută şi organizată în consecinţă. 

Această activitate trebuie să includă două aspecte: (i) soluţionarea rapidă a problemelor 

ridicate şi (ii) remedierea în profunzime a cauzelor, când cererea este fondată. 

b) procedurile de primire a reclamaţiilor trebuie să fie simple, uşor de asimilat şi de 

folosit de către utilizatori; de asemenea, trebuie aduse pe larg la cunosţinţă acestora şi 

organizate pentru a permite o rezolvare rapidă. 

 

 6.2.10.  Participarea utilizatorilor la gestionarea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice 

a) utilizatorii trebuie să dispună de multiple canale pentru a-şi exprima cererile şi a-

şi face cunoscute criticile privind serviciile comunitare de utilităţi publice prin: alegerea 

consilierilor locali şi a primarului, dreptul de petiţie şi reclamaţie, dreptul de a asista la 
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reuniunile deliberative ale consiliului local/judeţean, participare la referendumuri şi 

eventual la alte iniţiative populare etc. 

b) utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, în calitate de beneficiari / 

consumatori, trebuie să fie respectaţi şi satisfacuţi. Aceştia trebuie să fie luaţi în 

considerare şi ascultaţi, atât în calitatea lor de utilizatori, cât şi în calitatea lor de alegatori 

sau cetăţeni şi trebuie să poată să influenţeze în mod direct furnizarea / prestarea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune adoptată de 

autorităţile administraţiei publice locale. 

c) Consiliul Judeţului Galaţi trebuie să încurajeze iniţiativele private şi societatea 

civilă care pot să contribuie, în legatură sau în complementaritate cu serviciile lor publice, 

la satisfacerea nevoilor colective ale locuitorilor. Autorităţile administraţiei publice locale nu 

trebuie să vadă aceste iniţiative ca o concurenţă ce trebuie frânată ci, din contră, să 

contribuie la înflorirea lor pentru că ele reprezintă o resursă naturală, de o valoare adesea 

foarte apreciabilă, care nu s-ar putea găsi în bugetul local şi constituie o manifestare 

remarcabilă de spirit civic şi solidaritate. 

 

 6.3. Furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 
  6.3.1. Gestiunea serviciilor 

a) Consiliul Judeţului Galaţi trebuie să asigure punerea în practică a unei gestiuni 

eficace, performanţe şi durabile, orientată asupra rezultatelor. O evaluare periodică şi 

publică a performanţei operatorilor este un instrument puternic în ameliorarea gestiunii 

acestora. Pentru a face posibilă o asemenea evaluare, este necesar să se stabilească 

sisteme adecvate de informare şi culegere a datelor privind serviciile furnizate/prestate şi 

nevoile populaţiei şi să se asigure un schimb de informaţii pertinente între diferitele 

autorităţi implicate. 

b) o gestiune eficace, orientată asupra rezultatelor, cere o reexaminare periodică a 

serviciilor, pe baza următoarelor principii: 

- punerea în dezbatere a: de ce, cum şi de către cine este furnizat / prestat un serviciu; 

- asigurarea comparaţiei cu performanţa altora, cu ajutorul unei game de indicatori 

pertinenţi, luând în considerare atât opiniile utilizatorilor serviciilor cat şi ale furnizorilor 

potenţiali; 

- consultarea contribuabililor locali, a utilizatorilor serviciilor, a partenerilor şi a celei mai 

largi comunităţi de afaceri pentru a stabili noi obiective şi criterii de performanţă; 
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- utilizarea unei competiţii echitabile şi deschise, de fiecare dată când acest lucru este 

posibil, ca mijloc de a asigura eficienţa şi eficacitatea serviciilor. 

c) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie adaptate, în fiecare caz, la formele 

de gestiune şi la modul de finanţare care asigură cea mai bună sinteză între toate 

interesele legitime ale utilizatorilor şi care oferă cel mai bun raport cost / avantaje. Pentru 

aceasta ele trebuie să ţină cont de efectele directe ca şi de efectele induse de activitatea 

furnizată /prestată în ceea ce priveşte solidaritatea socială, protecţia mediului şi 

amenajarea teritoriutui. 

 

 6.3.2. Finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
a) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure operatorului, public 

sau privat, resurse suficient de stabile şi durabile pentru a-i permite să-şi ia angajamente 

şi să-şi îndeplinească misiunea la timp. 

b) Consiliul Judeţului Galaţi şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice 
locale trebuie să asigure un just echilibru între participarea beneficiarilor la finanţarea 

serviciilor prin tarif şi finanţarea prin impozite şi taxe, adică între principiul responsabilităţii 

şi responsabilizării individuale şi principiul solidarităţii. Aceste principii nu sunt conflictuale; 

ponderea unuia sau a altuia trebuie să varieze în funcţie de circumstanţe şi în vederea 

atingerii rezultatelor preconizate. 

c) în măsura posibilului, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să pună la 

contribuţie pe toţi care beneficiază direct sau indirect de efectele pozitive ale serviciilor 

d) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie să beneficieze de un mod de 

finanţare bine adaptat particularităţilor acestora, raţiunilor economice şi exigenţelor 

sociale. După circumstanţe, care pot varia în funcţie de tipul serviciului, de loc, de 

modalitatea de gestiune, sunt posibile diferite tipuri de finanţare a serviciilor pe baza 

principiului "beneficiarul plăteşte": prin tarif, prin impozit, prin taxe speciale de tipul 

"poluatorul plăteşte" prin subvenţii sau prin combinaţii ale acestora. 

 

 6.3.3. Modernizare şi inovare 
Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să participe la 

modernizarea gestiunii serviciilor publice. Ei trebuie să se adapteze nevoilor schimbatoare 

ale populaţiei şi să promoveze tehnologiile şi tehnicile noi atunci când acestea favorizează 

progresul şi permit ameliorarea satisfacerii nevoilor utilizatorilor. 
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6.4. Gestiunea performanţei 
 6.4.1. Principiile evaluării performanţei 

a) evaluarea performanţei trebuie să devină criteriul principal în baza căruia se iau 

decizii privind opţiunile politice, în special atunci când se iau decizii privind sistemul de 

gestiune a serviciilor comunitare de utilităţi publice, deoarece aceasta este un mijloc: 

- de a ameliora serviciile comunitare de utilităţi publice, de corelare a rezultatelor cu 

nevoile, de evaluare a impactului şi a raportului calitate-preţ; 

- de a îmbunătăţi controlul autorităţilor administraţiei publice locale asupra utilizării 

resurselor publice; 

- de a asigura utilizatorilor o informare adecvată privind serviciile; 

- de a garanta o mai mare transparenţă a acţiunii publice; 

- de a întări participarea cetăţenilor la stabilirea strategiilor locale şi la luarea deciziilor 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor care trebuie furnizate / prestate. 

b) Consiliul Judeţului Galaţi trebuie să evalueze performanta serviciilor prin 

intermediul indicatorilor de performanţă. Scopul final vizat nu trebuie să fie judecarea unei 

situaţii, ci ameliorarea serviciului examinat (în termeni de eficacitate, de eficienţă şi de 

economie), dar şi satisfacerea cerinţelor utilizatorilor. 

c) controalele politice şi administrative trebuie să se concentreze asupra fixării 

obiectivelor şi evaluării rezultatelor, lăsând în acelaşi timp o libertate de acţiune şi o 

responsabilitate, suficiente pentru operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Aceste controale trebuie să vizeze nu numai prevenirea sau sancţionarea neregularităţilor, 

dar şi să asigure îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor, punând accentul pe coerenta între 

obiectivele fixate şi rezultatele obţinute, pe evaluarea rezultatelor şi pe măsurile de 

corectie necesare. 

d) prin competenta lor tehnică, diversele organe de control, specializate sau 

generale (autorităţi statale, jurisdicţii, corpuri de inspecţie etc), trebuie să fie considerate 

ca garanţi şi ajutoare preţioase pentru utilizatori atunci când se constată insuficienţele 

serviciilor publice. Rezultatul investigaţiilor lor trebuie să fie comunicat autorităţilor 

responsabile care exercită coordonarea şi supravegherea serviciului în cauză şi trebuie să 

facă obiectul unei informări adecvate a utilizatorilor. 

 

 6.4.2. Punerea în practică a sistemului de evaluare 
a) Autoritatea administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice 

regionale trebuie să facă eforturi pentru a planifica - în baza orientărilor fixate la nivel 
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naţional - punerea în practică, în etape, a unui sistem de evaluare a performanţei 

serviciilor. În acest scop, ele trebuie să se sprijine pe experienţele acumulate deja în ţările 

Uniunii Europene. 

b) Consiliul Judeţului Galaţi trebuie să îşi exercite competenţele privind evaluarea 

performantelor fie direct (prin personal propriu, specializat), fie indirect (apelând recursul la 

auditori de gestiune independenţi) şi să se asigure că persoanele însărcinate cu evaluarea 

nu sunt susceptibile a fi influentate de furnizorii/prestatorii serviciilor. 

c) pentru colectarea şi prelucrarea datelor statistice, sau a altor date privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să 

participe activ la sistemul de colectare a informaţiei şi să furnizeze centrelor de gestiune 

create la nivel naţional sau regional toate datele şi indicatorii de care dispun. 

d) Autorităţile publice locale/judeţene trebuie să coopereze, să facă schimb de 

informaţii şi experienţe proprii în vederea generalizării bunelor practici şi a unui cadru de 

auto-evaluare. 

 

 6.4.3. Ameliorarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice locale 
 

a) criteriile utilizate în evaluarea performanţei trebuie să fie cuantificabile, precise, 

fiabile, chiar şi atunci când situaţia evoluează, să fie cunoscute dinainte fără să genereze 

mecanisme de adaptare imprecise. 

b) Consiliul Judeţului Galaţi şi autorităţile administraţeiei publice locale trebuie să 

organizeze sisteme de analiză comparativă pentru a fi utilizate permanent de către cei 

care iau decizii şi de către personalul însărcinat cu monitorizarea indicatorilor de 

performanţă, schimbărilor şi rezultatelor diferitelor politici dar şi pentru a permite 

comparaţia cu rezultatele obţinute de alte servicii similare. Sistemele de analiză 

comparativă şi rezultatele monitorizării trebuie să fie publicate şi accesibile tuturor 

utilizatorilor, prin diverse mijloace de difuzare în masă. 
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6.5. Concesiunea serviciului public către sectorul privat 
 
 6.5.1. Decizia de concesiune 

a) Autorităţile administraţiei publice trebuie să ia decizia de a concesiona un 

serviciu public de utilităţi publice având în vedere numai interesul comunităţii şi pe baza de 

date clare şi fiabile şi în special în funcţie de raportul calitate/preţ; concesionarea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice se face, de regulă, prin licitaţie publică deschisă şi are drept 

scop selectarea acelui operator capabil să îndeplinească serviciul încredinţat la indicatorii 

de performanţă solicitaţi prin caietul de sarcini şi la cele mai mici preţuri. În cazul în care 

încredinţarea serviciului se face prin alte proceduri de concesionare prevăzute în Legea 

nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat sub 

forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea 

serviciilor de interes economic general; 

b) Autorităţile administraţiei publice nu trebuie să concesioneze competenţele care 

implica o utilizare importantă a puterii publice; concesiunea serviciului nu trebuie să pună 

în pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, garanţiile legale şi alte 

exigente ale unei bune guvernări (de ex. dreptul cetăţenilor de a fi ascultaţi în chestiunile 

care îi privesc, necesitatea de a justifica deciziile şi dreptul de recurs). 

c) În caz de concesiune a serviciului public, autoritatea concedentă trebuie să 

păstreze responsabilitatea politică şi juridică. Este bine să se stabilească mecanisme 

performanţe de evaluare, cuantificare, de monitorizare şi control a contractului de 

concesionare şi a rezultatelor activităţilor încredinţate operatorului privat însărcinat cu 

furnizarea/prestarea serviciului. Costul financiar pentru autoritatea publică concedentă şi 

condiţiile de acordare a oricărei contribuţii financiare publice trebuie să fie definite în 

prealabil în vederea evitării conferirii unui avantaj economic operatorului. Contribuţiile 

financiare publice sub forma compensărilor nu trebuie să depăşească suma necesară 

acoperirii totale sau parţiale a costurilor înregistrate de operatorul privat sau public, 

luându-se în considerare veniturile relevante, precum şi un profit rezonabil. 

 

 6.5.2. Clauze contractuale 
a) Autorităţile administraţiei publice trebuie să definească în mod clar, în caietele de 

sarcini, obiectivele concesiunii, în termeni cantitativi şi calitativi şi să asigure, în contractul 
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de delegare a gestiunii, o partajare clară a riscurilor şi responsabilităţilor, o structura de 

finanţare clară, precum şi proceduri stricte de informare şi  de evaluare a rezultatelor. 

b) Autorităţile administraţiei publice trebuie să definească durata contractelor de 

concesiune a serviciului ţinând seama de nevoia operatorului de a-şi dezvolta politicile şi 

de a-şi amortiza investiţiile, dar şi de necesitatea de a stimula operatorul să-şi amelioreze 

performanţele pentru a obţine reînnoirea contractului; ca regulă generală, o durată de la 

zece la 20 de ani ar trebui să răspundă exigenţelor. 

c) Autorităţile administraţiei publice trebuie să asigure responsabilizarea operatorilor 

privaţi, asociindu-i, prin clauze contractuale şi structura de finanţare a serviciilor, diferitelor 

tipuri de risc: investitional, industrial (costurile) şi comercial (încasările). 

 

6.5.3. Finanţarea serviciilor în cazul gestiunii delegate 
a) Autorităţile administraţiei publice judeţene/locale nu trebuie să utilizeze 

transferurile de fonduri publice către operator pentru a compensa rezultatele unei proaste 

gestiuni, ci pentru: 

- a împărţi costurile între beneficiarii direcţi şi indirecti; 

- a acţiona în beneficiul persoanelor defavorizate; 

- a încuraja serviciile cele mai puţin dăunătoare pentru mediu; 

- a asigura o dezvoltare durabilă, a face judeţul/oraşul mai atractiv pentru habitat şi 

pentru întreprinderi. 

b) După fixarea părţii din costuri care trebuie să fie acoperită din resurse publice, 

autorităţile administraţiei publice locale trebuie să finanteze această parte cu prioritate prin 

compensări pentru constrângerile specifice serviciului public (de ex. compensaţie pentru 

zonele îndepărtate, pentru tarifele reduse etc.) 

c) Autorităţile administraţiei publice judeţene/locale trebuie să identifice în mod clar 

subvenţiile implicite (de ex. alocaţii de la bugetul local, diminuarea fiscalităţii, etc.), să le 

consolideze în orice analiză de gestiune şi să le acorde în urma unei alegeri clare şi făcute 

în deplina cunosţinţă de cauză. 

d) orice formă de transfer de fonduri publice către operatorii privati din sfera 

serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să fie facută pe baza unui contract, 

stipulând ex-ante condiţiile de acordare, obiectivele de atins şi modalităţile de calcul ale 

sumei ce trebuie transferată. 
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e) autorităţile administraţiei publice judeţene trebuie să îşi organizeze evidenta 

relaţiilor financiare care au loc între ele şi operatorii de servicii comunitare de utilităţi 

publice, precum şi evidenţă sumelor acordate pentru fiecare operator în parte. 

 

 6.6. Cooperarea 
 

 6.6.1. Cooperarea cu sectorul privat 
a) participarea sectorului privat, cu orientare comercială sau non-comercială, în 

furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice este de o mare valoare şi 

trebuie să fie încurajată. Aceasta nu înseamnă că autorităţile administraţiei publice locale 

să evite responsabilităţile ce le revin faţă de cetăţeni, ci să dea forţelor vii ale societăţii 

civile locul ce le aparţine şi posibilitatea de a se implica. 

b) Autoritatea administraţiei publice locale şi judeţene trebuie să încerce să se 

asocieze cu ONG-urile şi cu ceilalţi actori din sectorul privat lucrativ şi non-lucrativ în 

definirea politicilor şi strategiilor serviciilor, să utilizeze energia acestora în gestiunea şi 

urmărirea activităţilor, să utilizeze informaţiile pe care aceştia le deţin şi să pună la 

dispoziţia acestora o parte din informaţiile deţinute de administraţie, să participe la 

finanţarea activităţilor acestora etc. 

c) formele de parteneriat între autoritatea locală responsabilă şi operatorii privaţi 

trebuie să fie complementare serviciilor oferite de operatorii direct subordonaţi autorităţii 

administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibe 

posibilitatea de a utiliza gestiunea delegată. În alegerea între gestiunea directă (publică) şi 

gestiunea delegată (privată), decidenţii trebuie să urmărească un echilibru just între binele 

public şi cel mai bun raport calitate/preţ. 

 
 6.6.2. Cooperarea intercomunitară 

a) Autoritatea administraţiei publice locale şi judeţene trebuie să folosească 

formele de cooperare intercomunitare existente, în special în cazul în care cooperarea 

între colectivităţi constituie condiţia necesară pentru furnizarea eficace a unui serviciu, de 

exemplu atunci când mărimea unei colectivităţi şi/sau capacitatea să financiară sunt 

limitate în raport cu dimensiunile şi costul serviciului în cauză. 

b) În majoritatea domeniilor, trebuie ca structurile de cooperare intercomunitare să 

atingă o masă critică, aceea care permite sinergii şi economii de fonduri, dar trebuie şi să 

se asigure păstrarea contactului între aceste structuri şi fiecare din asociaţii săi şi chiar 
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fiecare din beneficiarii săi. Aceasta masă critică poate să varieze în funcţie de situaţii 

concrete (în special tipul de serviciu, situaţia geografică şi demografică, situaţia 

infrastructurii tehnico-edilitare etc.). 

c) Cu ocazia creării unei asociaţii intercomunitare, viitorii asociaţi trebuie să 

stabilească un plan financiar în care să fie justificată suma capitalului social. 

d) Finanţarea structurilor de cooperare intercomunitară trebui să aibă un anumit 

grad de stabilitate şi să fie în general asigurată prin capitalul propriu, prin preţuri şi tarife 

plătite de utilizatorii serviciilor, prin cotizările anuale ale asociaţilor şi prin recurgerea la 

împrumut şi la diversele subvenţii. 
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7. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI PRIVIND ACCELERAREA 
DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI 

PUBLICE 
 
 

 Pentru fundamentarea strategiei judeţene Galaţi privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi pentru asigurarea unei 
dezvoltări durabile a sectorului serviciilor comunitare de utilităţi publice s-au avut în 
vedere următoarele: 

a) asigurarea universalitătii, continuităţii, adaptabilităţii, transparenţei şi accesului 

nediscriminatoriu al populaţiei la serviciile comunitare de utilităţi publice de interes vital 

(principiul serviciului public); 

b) aplicarea principiilor economiei de piaţă în sectorul serviciilor comunitare de 

utilităţi publice; 

c) respectarea standardelor naţionale şi ale UE privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice şi a angajamentelor României privind implementarea acquis-ului comunitar, 

luate în vederea aderării; 

d) menţinerea unui balanţe echitabile între veniturile populaţiei şi tarifele pentru 

serviciile comunitare de utilităţi publice (principiul suportabilitatii); 

e) realizarea managementului integrat al serviciilor comunitare de utilităţi publice 

care asigura coordonarea între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu 

atribuţii şi responsabilităţi privind realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 

planificarea echilibrată a resurselor financiare în funcţie de priorităţi; 

f) asistarea autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la înfiinţarea, 

organizarea şi gestionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

g) elaborarea studiilor de prognoză în vederea reducerii costurilor şi creşterii 

eficienţei serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

h) armonizarea reglementărilor interne cu prevederile legislaţiei UE aplicabile 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

i) răspândirea informaţiilor de interes public în scopul asigurării unui management 

performant al serviciilor comunitare de utilităţi publice la nivelul autorităţilor administraţiei 

publice locale, operatorilor şi utilizatorilor/beneficiarilor; 
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j) facilitarea participării societăţii civile la luarea deciziilor privind sectorul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

k) implicarea activă a sectorului privat în finanţarea, realizarea şi 

exploatarea/operarea serviciilor; 

l) coordonarea iniţiativelor colectivităţilor locale şi asocierea intercomunitară; 

m) promovarea dezvoltării integrate a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 

monitorizarea planurilor de implementare pe baza participării tuturor părţilor implicate; 

n) atingerea şi garantarea stabilităţii instituţionale şi financiare a colectivităţilor 

locale. 

 
Strategia Judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice este fundamentată pe trei piloni: 
 

• Pilonul 1: Crearea unui cadru instituţional durabil 
Responsabilitatea furnizaării/prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice revine 

autorităţtilor publice locale. 

La nivel national, monitorizarea şi implementarea Strategiei naţionale a serviciilor 

comunitare de utilităţti publice, revine Ministerului Administraţiei şi Internelor în calitate de 

autoritate centrală în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, care va crea cadrul 

instituţional adecvat prin înfiinţarea a două structuri: "Comitetul interministerial pentru 

monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice" şi "Unitatea centrală pentru 

monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice".  

 

• Pilonul 2: Reorientarea politicii de tarifare şi finanţare a activităţilor 
operationale şi a investiţiilor aferente serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. 
Pentru aceasta este necesară redefinirea politicilor ce privesc: stabilirea, ajustarea, 

modificarea şi aprobarea preţurilor şi tarifelor; acordarea subvenţiilor; delegarea gestiunii 

serviciilor; licenţierea operatorilor; accesul la resursele de finanţare a investiţiilor; 

prioritizarea şi planificarea multianuală a proiectelor. 

 

• Pilonul 3: Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor de investiţii  
În anii următori trebuie să se implementeze programe de investiţii privind 

modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-
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teritoriale, ceea ce reclamă îmbunătăţirea semnificativă a capacităţii de absorbţie a 

fondurilor de investiţii la toate nivelele. 
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8. PILONUL 1 - CREAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL 
DURABIL 

 

 8.1. Nivelul central 
 
 8.1.1. Autorităţile responsabile 
 Responsabilitatea furnizării/prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice revine 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

 La nivel naţional, responsabilitatea implementării Strategiei naţionale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi monitorizarea şi 

evaluarea implementarii acesteia revine Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 Alte autorităţi ale administraţiei centrale cu responsabilităţi în zona serviciilor 

comunitare de utilităţi publice sunt: 

a) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile: pentru problemele privind conservarea 

şi protecţia mediului; 

b) Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor: 

pentru probleme privind infrastructura; 

c) Ministerul Economiei şi Comerţului: pentru politica în domeniul energetic; 

d) Ministerul Finanţelor Publice: pentru problemele legate de finanţarea programelor 

de investiţii publice de interes local; 

e) Ministerul Integrării Europene: pentru probleme privind cofinanţarea programelor 

de investiţii din fonduri comunitare; 

f) Ministerul Sănătaţii Publice: pentru probleme privind protecţia stării de sănătate a 

populaţiei; 

g) Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse: pentru probleme privind 

politica în domeniul ajutoarelor sociale; 

h) Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: pentru probleme privind cooperarea 

în domeniul dezvoltării rurale; 

i) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 

Comunală - ANRSC: pentru probleme privind reglementarea domeniului serviciilor 

comunitare de utilităţi publice - avizarea preţurilor şi tarifelor, acordarea licenţelor, 

monitorizarea şi controlul indicatorilor de performanta şi implementarea legislaţiei specifice 

serviciilor. 
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8.2. Nivelul local 
 
 8.2.1. Autorităţile adiministraţiei publice locale 

Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor 

municipiilor şi judeţelor, după caz, au, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, obligaţia elaborării şi aprobării strategiilor locale, proprii, 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planurilor de 

implementare aferente acestora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea prezentei Strategii naţionale. 

 Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, vor înfiinţa prin hotărâri ale 

consiliilor municipale sau judeţene, după caz, prin reorganizarea aparatului propriu, 

structuri specializate denumite Unităţi Municipale / Judeţene pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice. 

Unităţile locale de monitorizare, locale sau judeţene, sunt responsabile cu 

elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea implementării strategiilor locale sau 

judeţene, privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a 

implementarii acestora. 

 În cazul comunelor şi oraşelor, responsabilitatea coordonării elaborării, centralizarii 

şi implementării strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice şi a planurilor de implementare aferente acestora revine unităţilor locale de 

monitorizare de la nivelul judeţean. 
 

 Principalele responsabilităţi ale ULM organizate la nivelul municipiilor şi 
oraşelor vor fi: 

a) pregătirea strategiilor  locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, în colaborare cu operatorii existenţi şi prezentarea acestora autorităţilor 

administraţiei publice locale sau judeţene, spre aprobare; 

b) implementarea strategiilor locale sau judeţene pentru accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizarea rezultatelor fiecărui operator; 

c) asigurarea conformităţii clauzelor ataşate la contractele de delegarea a gestiunii 

serviciilor comunitare de utilităţi publice cu prevederile Strategiei naţionale; 

d) pregătirea şi trimiterea raportului de activitate către birourile de monitorizare de la 

nivel de prefectură; 
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e) asistarea operatorilor de interes local, municipal sau judeţean şi a consiliilor 

locale sau judeţene în procesul de accesare a fondurilor pentru investiţii; 

f) prezentarea rapoartelor de activitate şi supunerea acestora spre aprobarea 

consiliului local, municipal sau judeţean; 

g) pregătirea şi supunerea spre aprobare a ajustărilor strategiei locale sau judeţene 

prin consultări cu autorităţile responsabile; 

h) administrarea relaţiei cu reprezentanţi ai UE, ai instituţiilor financiare 

internaţionale, ai băncilor şi ai autorităţilor administraţiei publice centrale. 

Suplimentar, UCM -urile de la nivel judeţean asigură şi coordonarea elaborării 

strategiilor locale privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru 

comunele şi oraşele din judeţ şi a planurilor de implementare aferente acestora, precum şi 

centralizarea şi implementarea acestora, alături de autorităţile administraţiei publice locale 

comunitare şi orăşeneşti implicate. 

Personalul unităţilor locale de monitorizare sau judeţene, va fi selectat conform 

legii. Principalele calificări ale persoanelor ce vor ocupa aceste poziţii vor trebui să fie 

următoarele: 

a) cunoştinţe tehnice şi o bună înţelegere a sectorului serviciilor comunitare de 

utilităţi publice şi a cerinţelor de conformitate ale normelor tehnice din UE; 

b) cunoştinţe financiare şi o bună înţelegere a sectorului serviciilor comunitare de 

utilităţi publice; 

c) cunoştinţe juridice şi specializare în legislaţia serviciilor comunitare de utilităţi 

publice şi parteneriatul public-privat (participarea sectorului privat); 

d) cunoştinţe specifice problemelor instituţionale; 

e) abilităţi bune de comunicare şi de operare a computerului; 

f) o mare parte din personalul menţionat trebuie să aibă cunoştinţe bune de limba 

engleză, franceză sau alte limbi de circulaţie internaţională. 

 

 

 8.2.2. Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, definiţi potrivit legislaţiei privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice în vigoare, vor conlucra îndeaproape cu autorităţile 

administraţiei publice locale  pentru a  implementa prezenta Strategie, indiferent de natura 

capitalului lor şi de modalitatea de gestiune adoptată. 
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 Operatorii au obligaţia de a raporta periodic către ULM stadiul de realizare a 

prevederilor strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice şi a planurilor de implementare aferente. 
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9. PILONUL 2 - REORIENTAREA POLITICII DE TARIFARE ŞI 

FINANŢARE A ACTIVITĂŢILOR OPERAŢIONALE ŞI A 
INVESTIŢIILOR AFERENTE SERVICIILOR COMUNITARE DE 

UTILITĂŢI PUBLICE 
 

 

 9.1. Consideraţii generale 
 Această secţiune prezintă modul de abordare a celor mai importante probleme ale 

sectorului şi criteriile de stabilire a priorităţilor, şi anume: 

a) pregătirea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii aferente 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

b) abordarea şi limitările privind finanţarea; 

c) abordarea şi limitările privind stabilirea tarifului; 

d) abordarea şi limitările privind problemele fiscale; 

e) abordarea şi limitările privind subvenţiile pentru serviciile comunitare de utilităţi 

publice; 

 

 9.2. Analiza necesarului de investiţii 
 Necesarul de investiţii aferent infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor 

administrativ-teritoriale se fundamentează prin studii de fezabilitate, elaborate şi aprobate 

potrivit legii de către autorităţile administraţiei publice locale în subordinea/coordonarea 

cărora funcţionează serviciile comunitare de utilităţi publice. 

 Stabilirea necesarului de investiţii trebuie să cuprindă următoarele etape: 

a) analiza situaţiei existente a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a 

necesităţilor obiective ale comunităţilor locale; 

b) elaborarea şi aprobarea unor strategii proprii, locale, privind dezvoltarea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

c) identificarea obiectivelor de investiţii necesare la nivelul fiecărei comunităţi locale; 

d) prioritizarea obiectivelor de investiţii; 

e) identificarea resurselor - umane, materiale şi financiare - necesare pentru 

realizarea proiectelor; 
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f) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate. 

Metodologia de identificare a resurselor pentru finanţarea necesarului de investiţii 

va respecta următoarele: 

a) tarifele serviciilor pot fi majorate, în corelare cu rata de suportabilitate, astfel încât 

nivelul facturii să nu ducă la depăşirea acesteia (a se avea în vedere, în acest sens, 

secţiunea "Creşterea de tarif"); 

b) nivelul maxim al resurselor financiare proprii (surse directe pentru investiţii 

rezultate din creşterile de tarif, împrumuturi ce pot fi contractate luând în considerare 

costurile rambursării, participarea sectorului privat considerând rentabilitatea capitalului 

investit, etc.) va fi calculat pe baza resurselor generate de creşterile tarifare; 

c) deficitul financiar - reprezentând valoarea aferentă volumului de investiţii 

neacoperit - va fi finanţat din următoarele surse: 

- fonduri comunitare; 

- surse de la bugetul local; 

- surse de la bugetul de stat; 

- împrumuturi. 

Autoritatea administraţiei publice locale / judeţene trebuie să realizeze o analiză 

diagnostic a situaţiei existente, să evalueze nivelul necesarului investitional şi structura 

instituţională la nivel local pentru ca toate serviciile comunitare de utilităţi publice să 

respecte angajamentele României faţă de UE. 

 La analiza necesarului de investiţii trebuie să se ţină seama de planurile de 

implementare, evaluarile de costuri şi perioadele de tranziţie acceptate de Uniunea 

Europeană. 

Analiza la nivel local va fi realizată prin consultarea tuturor actorilor implicaţi în sfera 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, respectând atât principiul comunitar al 

"parteneriatului" cât şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică. 

 Fiecare autoritate a administraţiei publice locale trebuie, cu concursul operatorilor 

din subordine/coordonare, să elaboreze şi să aprobe un Plan-director pentru fiecare sector 

al serviciilor comunitare de utilităţi publice, în care să identifice necesităţile investiţionale, 

să le prezinte coerent sub forma de proiecte şi să le atribuie un grad de prioritate, pe baza 

unor criterii de evaluare şi selecţie adoptate în conformitate cu Normele metodologice 

privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice aprobate prin 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 980/2005. 
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 Structura Planului-director trebuie să fie pregatită în conformitate cu prevederile 

legislaţiei romane, să ţină cont de programele privind dezvoltarea economico-socială a 

unităţilor administrativ-teritoriale, de planurile de amenajare a teritoriului şi de planurile de 

urbanism. 

 Consiliul judeţului va coordona întreg procesul în cazul proiectelor de investiţii 

publice ce necesită o abordare judeţeană sau care înglobează oraşe şi/sau zone rurale. 

Pentru proiectele care necesită o abordare regională consiliile judeţene trebuie să 

colaboreze cu agenţiile de dezvoltare regionale. 

 

9.3. Surse de finanţare 
 Pe baza programului de investiţii şi a priorităţilor de investire identificate în Planul-

director, fiecare autoritate a administraţiei publice locale trebuie să identifice sursele 

pentru finanţarea proiectelor de investiţii publice. Sursele pe care autorităţile administraţiei 

publice locale trebuie să le ia în considerare la pregătirea planului de finanţare sunt 

prezentate, fără a se limita la acestea, în următoarele capitole. 

 

 9.3.1. Fonduri de la Uniunea Europeană 
 Asistenta financiară primită de la Uniunea Europeană operează pe baza 

următoarelor principii-cheie: 

a) programarea - principiu care implică diagnosticarea situaţiei existente, 

formularea unei strategii multianuale integrate şi coerente şi definirea de obiective 

concrete şi fezabile; 

b) subsidiaritatea - principiu de bază a funcţionării U.E. care se traduce prin faptul 

că o autoritate superioară nu trebuie şi nu poate prelua activităţile unei autorităţi inferioare, 

atât timp cât aceasta poate să atingă scopul în mod eficient (de aceea, fondurile 

structurale nu sunt direct alocate de Comisia Europeană, principalele priorităţi ale unui 

program de dezvoltare fiind definite de autorităţi naţionale/regionale în cooperare cu 

Comisia Europeană, iar selecţia şi managementul proiectelor rămân în responsabilitatea 

exclusivă a autorităţilor naţionale/regionale); 

c) concentrarea resurselor - principiu care asigură direcţionarea celei mai mari părţi 

a resurselor financiare pe câteva obiective prioritare către regiunile cu cele mai critice 

situaţii economice şi către grupurile sociale cele mai dezavantajate; 
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d) adiţionalitatea - principiu care implică faptul că asistenţa furnizată de U.E. este 

complementară celei asigurate de un stat membru (ajutorul comunitar trebuie să fie 

suplimentar şi nu un substitut pentru activităţile şi cheltuielile naţionale); 

e) parteneriatul - principiu-cheie care implică cooperarea strânsă între Comisia 

Europeană şi autorităţile corespunzătoare, naţionale/regionale/locale, inclusiv parteneri 

economici şi sociali. 

 Nivelul intervenţiei grantului va fi calculat pe baza metodologiei descrise în ghidurile 

Comisiei Europene pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii şi va fi stabilit 

prin documentele de programare şi finanţare agreate de România cu Uniunea Europeană. 

 Nivelul intervenţiei grantului trebuie folosit ca un instrument pentru combinarea 

diferitelor surse de finanţare. Nivelul intervenţiei grantului trebuie folosit ca un instrument 

de maximizare a altor resurse financiare ce au costuri scăzute cum ar fi împrumuturile de 

co-finanţare, în principal de la instituţiile financiare internaţionale, şi co-finanţarea prin 

PPP. 

Pentru accesarea fondurilor UE, autorităţile administraţiei publice locale vor 

parcurge următoarele etape: 

a) tarifele serviciilor vor fi mărite până când nivelul facturii pentru un serviciu va 

atinge nivelul acceptat al ratei suportabilităţii (pentru mai multe detalii vezi secţiunea 

"Creşterea de tarif"); 

b) pe baza veniturilor generate din creşterile tarifare va fi calculat nivelul maxim al 

resurselor financiare proprii (pe baza costului şi a perioadei rambursării co-finanţării); 

c) pentru partea ce a rămas de acoperit se vor căuta soluţii de co-finanţare din 

împrumuturi şi/sau granturi din fondurile UE. 

Autorităţile de management, constituite pentru gestionarea asistenţei financiare 

comunitare acordate prin instrumentele structurale vor comunica U.C.M., pentru fiecare an 

bugetar, fondurile disponibile de la UE pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 

publice. 

 Fondurile disponibile vor fi grupate pe sectoare; pentru fiecare sector al serviciilor 

comunitare de utilităţi publice ce va beneficia de fondurile UE se va dezvolta un program 

de investiţii publice de interes local, municipal sau judeţean. 

 Beneficiarii finali vor depune proiecte pe baza necesităţilor investiţionale identificate 

în prealabil în Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 

vor accesa fondurile disponibile conform criteriilor de eligibilitate specifice fiecărui 

program. 
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Sectoarele serviciilor comunitare de utilităţi publice care pot primi alocări din 

fondurile UE sunt: 

a) alimentarea cu apă potabilă; 

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; 

c) managementul deşeurilor solide; 

d) alimentarea cu energie termica în sistem centralizat; 

e) transportul public local; 

f) iluminatul public. 

 

 

Domeniile de intervenţie ale Fondului European de Dezvoltare Regională, 

vizează promovarea investiţilor publice şi private, contribuind la reducerea dezechilibrelor 

între regiunile Uniunii Europene, corectând principalele dezechilibre regionale, reconversia 

regiunilor industriale în declin şi a regiunilor slab dezvoltate. 

 Finanţările prioritare se referă la cercetare, inovaţii, protecţia mediului, prevenirea 

riscului, iar infrastructura continuă să aibă un rol important în regiunile mai puţin 

dezvoltate, după cum urmează: 

 Investiţii de infrastructură, mediu înconjurător, alimentare cu apă, tratarea apelor 

uzate, gestionarea deşeurilor, calitatea aerului, prevenirea şi controlul poluării; 

 investiţii din domeniul transportului, promovarea transportului propriu, 

ameliorarea accesului la serviciile cu beneficiarii şi la transporturile comerciale 

de calitate; 

 investiţii din infrastructura socială şi sanitară, care să contribuie la dezvoltarea 

locală şi regională; 

 investiţii legate de energie, îmbunătăţirea reţelelor transeuropene, dezvoltarea 

energiilor neconvenţionale, ameliorarea eficacităţii energetice. 

  

Fondul de coeziune are ca scop consolidarea coeziunii economico sociale a comunităţii, 

în perspectiva dezvoltării durabile, şi finanţează proiecte în domeniile: 

 reţele transeuropene de transport; 

 protecţia mediului înconjurator; 

 domeniile legate de dezvoltarea durabilă care reprezintă avantaje în mediul 

înconjurător, reţele de transport urban propriu şi transport public, eficienţa 

energetică. 
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 Programul operaţional sectorial de mediu continuă programele de dezvoltare a 

infrastructurii de mediu şi ia în considerare programe de dezvoltare iniţiate în cadrul 

asistenţei de preaderare (PHARE, ISPA), şi va fi implementat pe o perioadă limitată de 

timp 2007-2013, în domenii de investiţii, după cum urmează: 

 extinderea şi modernizarea sistemelor de apă/apă uzată (construcţia şi 

modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării, construcţia, 

reabilitarea staţiilor de tratare a apei uzate, extinderea reţelei de distribuţie a 

apei potabile şi a sistemelor de canalizare, construcţia şi reabilitarea staţiilor 

de epurarea apelor uzate, contorizarea echipamentelor de laborator şi de 

detectarea pierderilor; 

 dezvoltarea sistemelor de management integrat a deşeurilor şi reabilitarea 

sit-urilor contaminate (construcţia unor depozite de deşeuri municipale, 

construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare, achiziţionarea 

maşinilor de transport pentru deşeuri, construirea unor facilităţi adecvate 

pentru deşeuri periculoase, reabilitarea sit-urilor contaminate). 

 îmbunătăţirea sistemelor municipale de termoficare în localităţile cele mai 

afectate de poluare (retehnologizarea instalaţiilor mari de ardere, 

introducerea contorizării, reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă, 

reabilitarea reţelelor de distribuire apă caldă şi caldură). 

  

Pentru zona rurală, proiectele de investiţii pot fi finanţate prin: 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cofinanţat de Uniunea Europeană, 

în perioada 2007-2013, pentru investiţii în infrastructura de apă, priorităţile în 

cadrul acestui program vor fi selectate din master planurile pregătite de 

autorităţile locale; 

 Programul Guvernamental pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rurale 

(O.G.nr.7/2006), pentru investitii în infrastructura de apă şi apă uzată; 

 Fondul Naţional de Mediu care asigură cofinanţarea (50%) unor investiţii 

limitate în sectorul de apă; 

 Fondul de Coeziune pentru care cota de finanţare este de 85%. 

 

Metodologia de accesare a fondurilor UE, specifică fiecărui sector al serviciilor 

comunitare de utilităţi publice va fi comunicată U.C.M. de către autorităţile de management 

responsabile. 
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  9.3.2. Resurse de la instituţiile financiare locale, de la instituţii financiare 
internaţionale şi/sau obţinute prin PPP 
 Această sursă de finanţare va fi folosită pentru a: 

a) co-finanţa proiecte cu componenta de grant de la UE; 

b) finanţa proiectele de sine-stătătoare; 

 Autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale pot accesa resursele atât de la 

instituţiile financiare internaţionale, cât şi de la cele locale. 

 

 9.3.2.1. Resursele de la instituţiile financiare locale şi/sau obţinute prin PPP 
constau, fără a fi limitate la acestea, în următoarele: 

a) împrumuturi de la băncile comerciale; 

b) obligaţiuni municipale; 

c) alte instrumente financiare; 

d) forme contractuale în cadrul PPP. 

 Resursele de la instituţiile financiare locale vor fi accesate direct de autorităţile 

administraţiei publice locale şi pot fi contractate luând în considerare următoarele optiuni: 

a) împrumuturi contractate direct de către operator fără implicarea autorităţii 

administraţiei publice locale; 

b) împrumuturi contractate de către operator, dar cu garanţia parţială sau totală a 

autorităţii administraţiei publice locale, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de 

stat; 

c) împrumuturi contractate de către autorităţile administraţiei publice locale. 

 Relaţia cu instituţiile financiare locale va fi administrată direct de către autorităţile 

administraţiei publice locale fără implicarea autorităţilor administraţiei publice centrale. 

 Resursele obţinute în cadrul PPP vor fi accesate şi utilizate conform clauzelor 

contractuale. 

 

 9.3.2.2. Resursele de la instituţiile financiare internaţionale constau în principal 

în împrumuturi. Modul de abordare privind contractarea împrumuturilor de la instituţiile 

financiare internaţionale presupune respectarea următorului protocol: 

a) autorităţile administraţiei publice locale vor contacta Ministerul Finanţelor Publice 

pentru a-şi prezenta intenţiile, iar toate relaţiile cu entităţile străine se vor realiza prin 

intermediul Ministerului Finanţelor Publice; 
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b) pentru instituţiile financiare care cer doar garanţie locală: autorităţii administraţiei 

publice locale vor negocia direct cu instituţiile financiare internaţionale, dar vor cere 

aprobarea /autorizaţia de a contracta datoria externă de la Ministerul Finanţelor Publice, 

înainte de a semna acordul de împrumut. 

 Autorităţile administraţiei publice locale se vor conforma legislaţiei româneşti privind 

limitarea serviciului datoriei (Legea nr.149 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică). Conformitatea cu această limită 

va face subiectul aprobării Comisiei interministeriale pentru fiecare nou serviciu al datoriei 

pe care autoritatea locală îl va contracta sau îl va garanta. 

 Autorităţile administraţiei publice locale au libertate deplină în ceea ce priveşte 

sursele de rambursare a datoriilor ce aduc resurse financiare. Opţiunile posibile, fără a se 

limita la acestea, sunt: 

a) rambursarea din creşterile tarifare; 

b) rambursarea din sursele proprii ale autorităţii administraţiei publice locale; 

c) realizarea unui PPP; 

d) combinaţii între cele de mai sus. 

  Pe baza strategiei adoptate la nivel local autorităţile administraţiei publice locale 

vor decide care este opţiunea cea mai bună pentru rambursarea serviciului datoriei, luând 

în considerare particularităţile condiţiilor locale. 

 Unitatea centrală de monitorizare va informa regulat instituţiile financiare 

internaţionale în privinţa implementării Strategiei naţionale şi a nevoilor financiare pe 

termen scurt şi mediu pentru a permite acestora dezvoltarea de programe financiare 

eficiente şi consistente. 

 Comitetul de monitorizare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, prin 

Unitatea centrală de monitorizare, va asigura existenţa unui mecanism clar şi funcţional 

pentru iniţierea discuţiilor cu instituţiile financiare şi negocierea accesului la fonduri. 

 Unitatea centrală de monitorizare, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale 

de profil, va susţine programe de instruire a operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor 

comunitare de utilităţi publice cu privire la mecanismul negocierilor cu instituţiile financiare 

internaţionale şi al accesării împrumuturilor. 
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9.3.3. Bugetul de stat 
 Destinaţia fondurilor de la bugetul de stat constă, fără a se limita la acestea, în 

următoarele: 

a) co-finanţarea proiectelor de investiţii finanţate de UE; 

b) finanţarea proiectelor de sine-stătătoare în cazurile în care alte surse nu sunt 

accesibile datorită diferitelor constrângeri (constrângerile suportabilităţii, constrângerile 

limitării serviciului datoriei, etc); 

Nivelul fondurilor de la bugetul de stat pentru investiţii în sectorul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, ca şi co-finanţare a proiectelor finanţate din fonduri 

comunitare, va fi comunicat CM şi UCM de către autorităţile de management relevante, 

corespunzător fiecărui sector al serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 Criteriul pentru acordarea contribuţiilor de la bugetul de stat pentru investiţiile 

publice de interes local vizând modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice se va baza pe: 

a) suportabilitatea locală scăzută (ca şi contribuţii locale de finanţare); 

b) prioritatea acordată proiectelor ce servesc mai multor autorităţi ale administraţiei 

publice locale; 

c) capacitatea de suport pentru atragerea altor surse de finanţare. 

 U.C.M. va colabora cu autorităţile de management relevante, precum şi cu alte 

ministere sau instituţii care gestionează fonduri de la bugetul de stat în ceea ce priveşte 

elaborarea documentelor de programare şi urmărirea modului de utilizare a fondurilor 

alocate serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 
9.3.4. Bugetul local 

 Autoritatea administraţiei publice locale poate contribui la finanţarea proiectelor 

de investiţii luând în considerare următoarele optiuni: 

a) alocarea fondurilor de la bugetul local; 

b) contractarea împrumuturilor; 

c) garantarea împrumuturilor; 

d) realizarea de PPP. 

 Aşa cum s-a menţionat în secţiunile anterioare privind împrumutul contractat şi 

garantat, prezenta strategie recomandă ca autorităţile administraţiei publice locale să 

contracteze datorii care atrag resurse financiare pentru finanţarea investiţiilor în 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor comunitare de utilităţi publice până când 
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serviciul datoriei asociat atinge minim 10% (50% din maxim) din limita serviciului datoriei 

publice pentru fiecare an. 

 Autorităţile administraţiei publice locale se vor conforma legislaţiei româneşti privind 

limitarea serviciului datoriei. Conformitatea cu această limită va fi subiectul aprobării 

Comisiei interministeriale pentru fiecare nou serviciu al datoriei pe care municipalitatea îl 

va contracta sau îl va garanta. 

 Autorităţile administraţiei publice locale au libertate deplină în ceea ce priveşte 

sursele de rambursare a datoriilor ce aduc resurse financiare. Opţiunile posibile, fără a se 

limita la acestea, sunt: 

a) rambursarea din creşterile tarifare; 

b) rambursarea din sursele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale; 

c) realizarea de PPP. 

 Pe baza strategiei adoptate la nivel local, autorităţile administraţiei publice locale 

vor decide care este opţiunea cea mai bună pentru rambursarea serviciului datoriei, luând 

în considerare particularităţile condiţiilor locale. 

 Fiecare autoritate a administraţiei publice locale va stabili ponderea fiecărei surse 

de finanţare pentru respectivul an şi pentru următorii 3 ani, pe baza unei planificări 

multianuale a investiţiilor cuprinse în planurile de dezvoltare locală. Autorităţile 

administraţiei publice locale vor respecta regulile de alocare ale donorilor şi vor fructifica 

toate oportunităţile oferite de diverse programe de finanţare. 

 

 9.3.5. Principiul acoperirii costurilor 
 Rata de suportabilitate este procentajul din venitul mediu lunar al familiei 

(gospodăriei) cheltuit pe o categorie de servicii comunitare de utilităţi publice (nivelul 

facturii medii lunare împărţit la venitul mediu lunar al gospodăriei exprimat în procente). 

 Rata de suportabilitate trebuie să fie calculată pentru fiecare judeţ, iar în interiorul 

judeţului separat pentru zonele urbane şi rurale. Suportabilitatea va fi calculată lunar 

(factura medie lunară împărţită la veniturile lunare medii ale gospodăriei) dar considerând 

datele medii pentru o perioada de cel puţin 1 an. Consiliile locale, consiliul judeţean sau 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, pot stabili, în situaţii justificate, un 

nivel al ratei de suportabilitate diferit de cel judeţean. 

 Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice vor calcula factura medie pe 

gospodărie (apartament) pentru fiecare tip de serviciu. Metodologia de calcul a facturii 

medii pe gospodărie conţine, fără a se limita la aceasta, următorii pasi: 
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a) Datele cerute: 

● cantitatea totală facturată pentru consumatorii casnici pentru fiecare categorie de 

serviciu: (TQ(i)) (pe perioada considerată); 

● numărul total de consumatori casnici (numărul populaţiei): (TC(i)); 

● numărul mediu al persoanelor pe gospodărie (Institutul Naţional de Statistica): (n); 

● tariful mediu pe fiecare categorie de servicii, inclusiv TVA: (TF(i)) (pe perioada 

considerată); 

● numărul de luni luate în considerare (perioada considerată) pentru calcularea 

datelor medii: (m) (valoarea recomandată este de cel puţin 1 an). 

b) Formula: 

 Total factura pe lună = (У((TQ(i) / TC(i))xTf(i)/m) x n 

 Rata de suportabilitate va fi calculată de autorităţile administraţiei publice locale sau 

judeţene implicate, luând în considerare următoarea formulă: 

   Rata de suportabilitate(%)=Total factură pe lună/ Venitul mediu x100. Rata de 

suportabilitate va fi calculată pentru fiecare judeţ, separat pentru zona urbană şi separat 

pentru zona rurală. Dacă birourile statistice teritoriale sau autorităţile administraţiei publice 

locale pot furniza date mai detaliate privind veniturile gospodăriei pentru fiecare judeţ (ex. 

pentru zonele urbane mari), rata suportabilităşii va fi calculată pentru fiecare zonă 

separată în care există date oficiale statistice privind veniturile gospodăriilor. 

 Nivelurile generale recomandate pentru ratele de suportabilitate, calculate pe baza 

formulei anterioare, sunt: 

a) alimentare cu apă - canalizare ape uzate: rata de suportabilitate = 3,5% 

b) managementul deşeurilor solide (colectarea, transportul şi depozitarea): rata de 

suportabilitate = 1% 

c) transportul public local: rata de suportabilitate = 3% 

d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat: rata de suportabilitate = 

10% (valoare medie dacă factura anuală este împărţită pe luni) sau 20% (dacă rata de 

suportabilitate ia în considerare doar lunile din sezonul rece). 

 Creşterile de tarif ca rezultat al acestei abordari vor fi considerate ca şi cote de 

dezvoltare şi vor fi folosite numai pentru a finanţa proiectele de investiţii şi costurile 

suplimentare legate de proiectele de investiţii. 

 Pentru epurarea apelor uzate, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba 

tarife diferenţiate pentru consumatorii economici pe baza gradului de poluare a apei uzate 

comparativ cu valorile medii pentru regiune (după principiul "poluatorul plăteşte"). 
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 Implementarea ajustărilor tarifare conform celor prezentate reprezintă o condiţie 

prealabilă pentru accesarea fondurile de la Uniunea Europeană. 

 Pentru ca serviciile comunitare de utilităţi publice să atingă conformitatea cu toate 

angajamentele României incluse în planurile de implementare a directivelor UE, 

metodologia de tarifare va fi schimbată pentru a lua în considerare următoarea abordare: 

a) tarifele pot fi mărite pentru fiecare categorie de servicii comunitare de utilităţi 

publice până când nivelul mediu al facturii va atinge nivelele acceptate ale ratei 

suportabilităţii pentru consumatorii casnici; aceste nivele sunt recomandate pe plan 

naţional; 

b) pentru realizarea unor proiecte de interes major pentru comunitate şi pe perioade 

determinate - pe baza strategilor pregătite la nivel local, cu consultarea prealabilă a 

comunităţilor locale beneficiare ale serviciilor şi după adoptarea unor măsuri de protecţie 

socială a categoriilor defavorizate - autorităţile administraţiei publice locale pot adopta 

tarife pentru serviciile comunitare de utilităţi publice peste nivelul recomandat pentru 

gradul de suportabilitate; ANRSC va aviza noile tarife din punct de vedere metodologic pe 

baza raportului de analiză privind necesitatea creşterii tarifelor, prezentat de autorităţile 

administraţiei publice locale. 

ANRSC va include prezenta abordare în metodologia de stabilire a tarifului. 

 În termen de maxim 6 luni de la aprobarea Strategiei naţionale, Institutul Naţional 

de Statistică va elabora o metodologie pentru a calcula şi publica nivelul venitului mediu 

pe gospodărie, atât pentru zonele urbane, cat şi pentru zonele rurale, iar birourile locale 

din fiecare judeţ o vor implementa. 

 
 9.3.6. Participarea sectorului privat 
 Autorităţile administraţiei publice locale pot decide, în conformitate cu legislaţia 

existentă privind parteneriatul public-privat, implicarea sectorul privat pentru a eficientiza 

operarea serviciilor, pentru un raport calitate/preţ mai bun, pentru a extinde aria de 

operare, pentru a asigura creşterea calităţii şi continuităţii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, pentru a transfera o parte din riscurile şi garanţiile de operare şi finanţare 

sectorului privat şi pentru acoperirea nevoilor de co-finanţare în cadrul programelor 

europene (granturi). 

 Participarea sectorului privat nu trebuie considerată un obiectiv, ci ca o modalitate 

de a atinge obiectivele propuse. Principalele obiective pe care autorităţile administraţiei 
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publice locale trebuie să le ia în considerare atunci când decid implicarea sectorului privat 

sunt: 

a) aportul de expertiză tehnică, managerială şi tehnologică în sector; 

b) îmbunătăţirea eficienţei economice (investiţii operaţionale şi de capital); 

c) injectarea investiţiilor de capital la scară mare sau câştigarea accesului la pieţele 

private de capital; 

d) reducerea subvenţiilor publice (ceea ce permite redirecţionarea fondurilor 

eliberate); 

e) izolarea sectorului de intervenţia externă pe termen scurt; 

f) mărirea receptivităţii sectorului la nevoile şi preferinţele consumatorilor; 

g) atragerea de fluxuri financiare extrabugetare; 

h) disponibilizarea unor fonduri publice şi utilizarea lor în alte domenii de interes 

local. 

 Considerând cerinţele de investire pentru următorii ani, autorităţile administraţiei 

publice locale vor trebui să se concentreze în principal asupra problemelor de finanţare 

atunci când vor decide implicarea sectorului privat prin corelarea următoarelor 

caracteristici: 

a) necesarul mare de finanţare în sectoarele de mediu pentru a îmbunătăţi şi 

extinde serviciile de utilităţi publice în conformitate cu cerinţele aderării la U.E. şi 

prevederile efective ale serviciului; 

b) lipsa de finanţare din fondurile publice disponibile şi incapacitatea de a acoperi 

costurile din resurse de la instituţii financiare internaţionale. 

 Aceasta implică nu doar identificarea surselor suplimentare de finanţare ci şi 

intenţia utilizării mai eficiente a fondurilor publice şi creşterea impactului lor. 

 Autorităţile administraţiei publice locale vor decide dacă atingerea obiectivelor 

stabilite în strategia locală pot fi implementate mult mai eficient prin luarea în considerare 

a unei opţiuni de participare a sectorului privat. 

 Înainte de orice implicare a sectorului privat, autorităţile administraţiei publice locale 

vor pregăti un studiu privind oportunitatea participării sectorului privat, luând în considerare 

principiile prezentate mai sus. 
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9.3.7. Alte surse de finanţare 
 Autorităţile administraţiei publice judeţene pot folosi alte surse de finanţare a 

necesarului de investiţii, dacă studiile realizate arată că folosirea acestor fonduri este 

fezabilă. 

 Pentru a putea recurge la fonduri rambursabile, autorităţile administraţiei publice 

locale vor trebui să asigure că au potenţial pentru rambursarea fondurilor. În acest sens 

este necesară elaborarea în prealabil a unui studiu detaliat privind sursele de rambursare 

a fondurilor (împrumuturilor) şi a posibilităţilor de rambursare. 

 Fiecare autoritate a administraţiei publice locale, prin Unitatea locală pentru 

monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice va trebui să informeze biroul de 

monitorizare de la nivel judeţean, în privinţa acestor resurse financiare, în termen de 

maxim 1 lună de la începutul discuţiilor iniţiale cu finanţatorii. 

 

 

 9.4. Probleme fiscale 
 Scopul ajustărilor de tarife până la atingerea limitelor general acceptate ale ratei de 

suportabilitate trebuie să fie generarea de resurse financiare pentru finanţarea proiectelor 

de investiţii solicitate. Creşterea valorii facturilor pentru serviciile comunitare de utilităţi 

publice (creşterile de tarif) vor fi însoţite de reglementări administrative şi fiscale. 

 Proiectele anterioare din sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice, realizate 

prin co-finanţare de la instituţii financiare internaţionale, au relevat necesitatea 

modificărilor de ordin fiscal, această abordare creând premizele pentru o dezvoltare 

durabilă. Reglementările fiscale prezentate mai jos vor trebui implementate odată cu 

crearea unui fond de tip IID - Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare. 

 Având în vedere cele de mai sus, în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi 

publice vor fi implementate următoarele măsuri fiscale: 

a) impozitul pe profit plătit autorităţilor administraţiei publice locale, va fi rambursat 

într-un fond special pentru investiţii şi pentru plata serviciului datoriei; 

b) taxa de concesiune (redevenţa) plătită autorităţilor administraţiei publice locale 

va fi rambursată într-un fond special pentru investiţii şi pentru plata serviciului datoriei 

şi/sau va fi gestionată direct de autoritatea administraţiei publice locale, pentru investiţiile 

planificate; 

c) cota din profit plătită autorităţilor administraţiei publice locale în cazul gestiunii 

directe, precum şi redevenţa plătită autorităţilor administraţiei publice locale în cazul 
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gestiunii delegate va fi rambursată într-un fond special pentru investiţii şi pentru plata 

serviciului datoriei şi/sau va fi gestionată direct de autoritatea administraţiei publice locale 

pentru investiţiile planificate. 

 Ministerul Finanţelor Publice a legiferat deja acest principiu pentru toţi operatorii, pe 

baza unei metodologii de creare şi utilizare a fondurilor de tip IID, prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 198/2005. 
 

 9.5. Metodologia pentru crearea unui fond de tip IID 
Constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi 

dezvoltare, denumit în continuare Fond IID, este obligatorie pentru toţi operatorii 

furnizori/prestatori ai serviciilor comunitare de utilităţi publice şi/sau unităţile administrativ-

teritoriale, după caz, care derulează proiecte de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii 

tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice şi care beneficiază de 

asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi/sau de împrumuturi 

pentru cofinanţarea proiectelor din partea instituţiilor financiare internaţionale. 

 Baza legală pentru crearea acestui tip de fond este stabilită prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului 

de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 

serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1193/30.12.2005 şi a normelor metodologice care fac parte din aceasta. 

 

 

 9.6. Metodologia de subvenţionare 
 O noua strategie de subvenţionare va fi elaborată pentru a acoperi nevoile 

consumatorilor casnici cu venituri scăzute pentru toate serviciile comunitare de utilităţi 

publice, nu separat pe fiecare serviciu. 

 Subvenţionarea gospodăriilor (consumatorilor casnici) pentru plata serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, înţeleasă ca măsură socială a categoriilor defavorizate ale 

populaţiei, se vor concentra pe nevoi, nu pe preţ/tarif. O analiză detaliată va fi desfăşurată 

de specialiştii ministerelor abilitate, folosind venitul şi cheltuielile pe gospodărie ca bază 

pentru determinarea categoriilor de populaţie care se încadrează în criteriile luate în calcul 

şi a sumei acordate sub formă de ajutoare sociale. 
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10. PILONUL 3 - CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE ABSORBŢIE A 
FONDURILOR DE INVESTIŢII 

 
 Dimensiunea economico-financiară a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 

rolul lor în menţinerea şi evitarea excluziunii sociale reclamă şi îndreptăţeşte accesul 

acestui domeniu de activitate la fondurile comunitare nerambursabile al căror obiectiv 

este, tocmai, armonizarea economico-socială cu standardele Uniunii Europene şi 

reducerea disparităţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale Europei. 

 Creşterea capacităţii de absorbţie şi de atragere a fondurilor de investiţii este legată 

de capacitatea României, a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene şi 

implicit a Consiliului Judeţului Galaţi - de a pregăti proiecte de investiţii publice, ca număr 

şi calitate, acceptabile pentru entităţile finanţatoare şi de a implementa programe de 

investiţii în conformitate cu planurile de acţiune adoptate. 

 Responsabilităţile pentru planificarea, fundamentarea, promovarea, aprobarea şi 

implementarea lucrărilor din infrastructura tehnico-edilitara a localităţilor aferentă serviciilor 

comunitare de utilităţi publice revin, potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţilor administraţiei 

publice locale. Autorităţile de la nivel judeţean vor exercita doar un rol de îndrumare, 

monitorizare şi control, nu un rol de conducere în pregătirea şi implementarea proiectelor 

de investiţii. 

 

 10.1. Asistenţa pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea 
strategiilor locale 
 Personalul Unităţii centrale de monitorizare, atât cel de la biroul central, cât şi cel de 

la birourile locale prefecturale va pregăti un program detaliat de lucru cu implicarea 

autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene ce va conţine, dar nu se va limita la, 

următoarele elemente: 

a) instruirea specialiştilor autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene şi ai 

Unităţilor locale sau judeţene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

în privinţa metodologiei de monitorizare şi ajustare a strategiilor locale sau judeţene; 

b) disponibilitatea de a se întâlni cu specialiştii autorităţilor administraţiei publice 

locale sau judeţene pentru clarificări şi discutarea strategiei pe baza unui program; 
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c) programarea vizitelor pe teren pentru monitorizarea implementării strategiilor 

adoptate la nivel local, municipal sau judeţean. 

  

10.2. Asistenţa pentru fazele de pregătire a proiectului 
 Personalul Unităţii centrale de monitorizare, atât cel al biroului central, cât şi cel al 

birourilor prefecturale va pregăti un program detaliat de lucru cu implicarea autorităţilor 

administraţiei publice locale, judeţene, ce va conţine, dar nu se va limita la următoarele 

elemente: 
a) instruirea specialiştilor Unităţilor locale sau judeţene pentru monitorizarea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice în privinţa metodologiei de accesare a diferitelor 

tipuri de fonduri şi de pregătire a proiectelor; 

b) instruirea specialiştilor Unităţilor locale sau judeţene pentru monitorizarea servicii 

comunitare de utilităţi publice în privinţa administrării relaţiilor cu diferite instituţii (UE, IFI, 

etc); 

c) disponibilitatea de a se întâlni cu specialiştii Unităţilor locale sau judeţene de 

monitorizare pentru discuţii de clarificare, pe baza unui program (calendar). 

 

 

 10.3. Asistenta în procesul de îmbunătăţire operaţională şi 
financiară 
 Personalul Unităţii centrale de monitorizare, atât cel al biroului central, cat şi cel al 

birourilor prefecturale va pregăti un program detaliat de lucru cu implicarea autorităţilor 

administraţiei publice locale sau judeţene ce va conţine, dar nu se va limita la, următoarele 

elemente: 

a) instruirea specialiştilor autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene şi ai 

operatorilor în privinta procesului de implementare şi monitorizare a strategiilor de 

restructurare şi a programelor de dezvoltare durabila; 

b) sprijinirea specialiştilor de la nivel local, municipal şi judeţean cu scopul de a 

creste capacitatea acestora de a coordona şi implementa strategiile proprii; 

c) monitorizarea procesului de implementare a strategiei pentru serviciile 

comunitare de utilităţi publice. 
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 10.4. Abordarea privind administrarea asistenţei tehnice la nivel 
local sau judeţean 

Pentru a maximiza folosirea resurselor financiare existente, vor fi implementate noi 

principii cu privire la metodologia de remunerare pentru programele de asistenta tehnica 

privind consolidarea instituţională şi pregătirea proiectelor, astfel: 

a) remunerarea se va realiza pe baza performanţelor proiectului, şi nu pe baza 

efortului depus; 

b) partea fixă va fi de maxim 40% din valoarea contractului; 

c) partea variabilă (comision de succes) va fi de 60% din valoarea totală a 

contractului şi va fi plătită după îndeplinirea cu succes a sarcinilor; 

d) valoarea maximă a contractelor de asistenţă tehnică aferentă proiectelor de 

investiţii va fi de maximum 6% din valoarea proiectului de investiţii şi nu va putea depăşi 3 

milioane Euro. 
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11. MĂSURI LA NIVEL LOCAL 
 
 

 11.1. Consideraţii generale 
 Conformarea serviciilor comunitare de utilităţi publice cu toate angajamentele 

României incluse în planurile de implementare pentru acquis-ul comunitar relevant se află 

în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene. 

 Responsabilitatea pregătirii şi implementării strategiilor locale revine autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

 Pregătirea strategiilor proprii, la nivel local, municipal, pentru serviciile comunitare 

de utilităţi publice trebuie să fie în conformitate cu toate angajamentele României incluse 

în planurile de implementare pentru acquis-ul comunitar, şi trebuie să incorporeze toate 

principiile prezentei Strategii naţionale. 

 Autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale au responsabilitatea să 

determine şi să monitorizeze ca toţi operatorii de la nivel local, municipal sau judeţean să 

se conformeze tuturor angajamentelor României incluse în planurile de implementare 

pentru acquis-ul comunitar în timpul programat. 

 

 11.2. Pregătirea strategiilor locale  
 Fiecare autoritate a administraţiei publice locale / judeţene, va pregăti propria 

strategie locală / judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice (aplicabilă fiecărui tip de serviciu), luând în considerare, fără a se limita la acestea, 

următoarele puncte: 

a) misiune; 

b) obiective; 

c) analiza situaţiei existente; 

d) necesarul de investiţii pentru a atinge obiectivele şi prioritizarea acestora (plan-

director şi studiile de fezabilitate); 

e) analiza institutională; 

f) sursele de finanţare; 

g) planul de implementare; 

h) monitorizarea şi ajustarea strategiei 
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11.3. Planul de implementare 
Pe baza necesarului de investiţii publice şi a resurselor disponibile, autorităţile 

administraţiei publice locale, în colaborare cu fiecare operator de servicii comunitare de 

utilităţi publice, vor pregati planuri de implementare proprii care să conţină, fără să se 

limiteze la acestea, următoarele informaţii: 

a) parametrii serviciului ce vor fi atinşi pentru fiecare sector al serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, cu un program detaliat pentru fiecare parametru până în 2020, corelat 

cu programul de conformare stabilit de comun acord cu UE; 

b) necesarul total de investiţii pentru fiecare sector care să fie în conformitate cu 

toate cerinţele, eşalonat pe ani pana în 2020; 

c) sursele de finanţare considerate pentru fiecare proiect de investiţii detaliate pe 

surse şi pe ani până în 2020; 

d) măsurile pe care autorităţile administraţiei publice locale doresc să le 

implementeze în programul propus. 

 Planurile de implementare a strategiilor proprii privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, adoptate la nivel local ori judeţean, vor ţine seama 

de termenele prevăzute în planurile de implementare a acquis-ului comunitar şi de 

termenele stabilite cu autorităţile administraţiei publice centrale. 

 Planurile de implementare vor face parte din strategia proprie pe care autorităţile 

administraţiei publice locale, o vor pregăti pentru accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice. Strategiile ce conţin planurile proprii de implementare vor fi 

transmise Unităţii centrale de monitorizare. 

 Trimestrial, autorităţile administraţiei publice judeţene vor trimite un raport 

compartimentului de monitorizare de la nivelul instituţiilor prefectului în care vor descrie 

progresele obţinute în implementarea strategiei, comparând prevederile planului de 

implementare cu rezultatele concrete obţinute. 
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12. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI JUDEŢENE 
 

 La nivelul autorităţilor administraţiei publice judeţene, funcţia de monitorizare şi 

evaluare va fi asigurată de Unitatea Judeţeană de Monitorizare (Tabelul 12.1.). 
 Unitatea Judeţeană de Monitorizare va pregăti trimestrial, rapoartele de 

monitorizare şi evaluare pentru fiecare tip de serviciu comunal de utilităţi publice şi le va 

transmite următoarelor entităţi în nu mai mult de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului: 

a) consiliului judeţului; 

b) biroului de monitorizare de la nivelul prefecturii; 

c) altor entităţi, dacă e cazul. 

 Raportul trimestrial va prezenta performanţele procesului de implementare şi va 

cuprinde două seturi de date: 

a) informaţii corespunzătoare trimestrului încheiat; 

b) informaţii cumulate, corespunzătoare trimestrelor parcurse din anul respectiv. 

 Compartimentele de monitorizare de la nivelul instituţiilor prefectului vor colecta 

toate rapoartele şi vor centraliza informaţiile la nivel judeţean după care vor transmite 

informaţiile Unităţii centrale de monitorizare de la nivelul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, nu mai târziu de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului respectiv. 

 Orice schimbări în strategia judeţeană realizată de către autorităţile administraţiei 

publice judeţene vor fi comunicate Unităţii centrale de monitorizare în maxim 30 de zile 

după aprobarea acestora. 

 Pe baza rapoartelor de evaluare, Comitetul de monitorizare poate propune 

schimbări în Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice. 
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Tabelul 12.1. - PLANUL 
DE MĂSURI  ŞI  ACŢIUNI  PENTRU MONITORIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI JUDEŢENE 

PENTRU ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 
 

Nr. 
crt. 

 
MĂSURA / ACŢIUNEA 

 

 
TERMEN 

 
RESPONSABIL 

 
1. 

   Înfiinţarea prin H.C.J. şi prin reorganizarea şi redistribuirea sarcinilor în 
cadrul aparatului propriu a unor structuri specializate denumite Unităţi 
locale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice – 
U.L.M. 

 
2007 

 
Consiliul Judeţului Galaţi 

 
2. 

   Elaborarea metodologiilor/procedurilor pentru accesarea fondurilor 
comunitare, întocmirea documentelor de programare şi pentru stabilirea 
criteriilor de eligibilitate specifice fiecărui serviciu public 

 
2008 

 
Consiliul Judeţului Galaţi 

 
3. 

   Instruirea personalului U.L.M. cu privire la elaborarea strategiilor locale, 
pregătirea proiectelor şi îmbunătăţirea performanţelor financiare şi 
operaţionale ale operatorilor 

 
2008 

 
Consiliul Judeţului Galaţi 

 
4. 

   Elaborarea şi aprobarea strategiilor locale cu privire la accelerarea 
dezvoltării serviciilor de utilităţi publice de interes local, aşa cum sunt 
acestea definite în Legea nr. 51/2006, precum şi a planurilor de 
implementare aferente acestora 

 
2007 

Consiliul Judeţului Galaţi 
Consiliile locale ale comunelor 

şi oraşelor 

 
5. 

   Întocmirea programelor de investiţii prioritare la nivelul fiecărui serviciu 
comunitar de utilităţi publice şi identificarea surselor de finanţare, pe baza 
unei planificări multianuale 

 
2007 

 
Consiliul Judeţului Galaţi 

 
 

6. 

   Estimarea necesarului de investiţii pentru înfiinţarea, reabilitarea sau, 
după caz, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, pe baza planurilor-directoare specifice 
fiecărui serviciu de utilităţi publice 

 
2008 

 
Consiliul Judeţului Galaţi 

 
7. 

   Stabilirea schemei de finanţare şi a ponderii fiecărei surse de finanţare 
pentru respectivul an şi pentru următorii trei ani, pe baza unei planificări 
multianuale a investiţiilor cuprinse în planurile de dezvoltare locală. 

 
2008 

 
Consiliul Judeţului Galaţi 

 
8. 

   Transmiterea către U.L.M. a strategiilor locale, inclusiv a planurilor de 
implementare a acestora, cu defalcarea acţiunilor şi măsurilor preconizate 

 
2008 

Consiliile locale ale comunelor 
şi oraşelor 
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Nr. 
crt. 

 
MĂSURA / ACŢIUNEA 

 

 
TERMEN 

 
RESPONSABIL 

 
9. 

   Raportarea trimestrială către U.C.M. şi U.L.M. a progreselor făcute în 
implementarea strategiei şi a programelor de investiţii aferente fiecărui tip 
de serviciu 

 
trimestrial 

Consiliul Judeţului Galaţi 
Consiliile locale ale comunelor 

şi oraşelor 
 

10. 
   Trimiterea de rapoarte de monitorizare pentru fiecare serviciu în parte 
către compartimentele de monitorizare de la nivelul Instituţiei Prefectului 

 
trimestrial 

 
Consiliul Judeţului Galaţi 
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13. CONCLUZII FINALE 
 

Strategia privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a 

judeţului Galaţi pentru perioada 2007 – 2020 prezintă acţiunile pe care administraţia locală 

le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a judeţului Galaţi şi relevă 

proiectele şi oportunităţile pe care ni le oferă intrarea României în Uniunea Europeană. 

Elaborată în baza prevederilor legislative europene şi naţionale, “Strategia 

judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice” 

transpune la nivel judeţean obiectivele stabilite în documentele naţionale şi regionale de 

programare şi planificare pentru perioada 2007-2020 . 

Scopul acestui document îl reprezintă promovarea cooperării între autorităţile 

locale şi judeţene pentru a crea şi dezvolta domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, care să înlocuiască actualul sistem, ineficient atât din punct de vedere economic, 

cât şi al protecţiei mediului.  

S-a urmărit în acest mod identificarea unor serii de soluţii durabile, adaptate 

particularităţilor locale, care să asigure îndeplinirea ţintelor naţionale şi a obligaţiilor pe 

care România şi le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. 

Prezenta strategie doreşte să ofere cadrul general pentru dezvoltarea viitoare a 

proiectelor şi a programelor în domeniul vizat şi reprezintă un instrument pe baza căruia 

se poate obţine asistenţă financiară şi suport din partea Uniunii Europene. 

 

Evaluarea intervenţiilor la nivelul judeţului Galaţi a condus la urmatoarele 

concluzii: 

a) Existenţa pe întreg teritoriul judeţului a 47 de proiecte în curs de implementare, 

distribuite astfel: 30 de proiecte în cadrul serviciului de alimentare cu apă, 6 

proiecte în cadrul serviciului de canalizare şi epurare a apelor uzate, 5 proiecte 

în cadrul serviciului de salubrizare şi 6 proiecte în cadrul serviciului de iluminat 

public. 

Proiectele în cadrul serviciilor de utilităţi publice fiind curs de desfaşurare se află 

în faze diferite şi nu sunt coordonate suficient de bine spaţial, sectorial şi 

temporal. 
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Din acest motiv, coordonarea activităţilor de investiţii este dificilă, la nivelul 

întregului judeţului. 

S-a constatat o utilizare în proporţie redusă a fondurilor europene de preaderare 

pentru infrastructura de utilităţi publice. 

 

b) Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice pentru perioada 2007-2020 a prevăzut un 

portofoliu de 220 de proiecte, repartizate astfel: 56 de proiecte în cadrul 

serviciului de alimentare cu apă, 72 proiecte în cadrul serviciului de canalizare şi 

epurare a apelor uzate, 50 proiecte în cadrul serviciului de salubrizare, 9 

proiecte în cadrul serviciului de transport public local şi 33 proiecte în cadrul 

serviciului de iluminat public. 

Trebuie acordată o atenţie deosebită implementării proiectelor de către 

managerii de proiect de la nivelul autorităţilor locale pentru a nu se depăşi 

durata acordată acestora.  

Consiliul Judeţean Galaţi va coordona desfăşurarea activităţilor de pe întreg 

teritoriul având de monitorizat un număr de 220 de proiecte implementate în 

faze diferite.  

Se observă la nivelul întregului judeţ Galaţi, că majoritatea proiectelor din 

portofoliu se află în stadiul incipient şi pentru multe dintre localităţi nu s-au 

demarat încă fazele de elaborare a studiilor de fezabilitate. 

La nivelul judeţului Galaţi predomină abordarea sectorială a investiţiilor, în 

schimbul abordării integrate cu proiecte de apă, canalizare şi epurare pentru o 

localitate. 

 

c) La nivelul judeţului Galaţi proiectele privind dezvoltarea infrastructurii de utilităţi 

publice se regăsesc în Tabelul 13.1., Tabelul 13.2., Tabelul 13.3, Tabelul 
13.4., Tabelul 13.5. şi Tabelul 13.6. 

 
Ne exprimăm convingerea că implementarea “Strategiei judeţene privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice”, prin utilizarea eficientă a 

fondurilor prevăzute, atât interne cât şi externe, va conduce la orizontul anului 2020, la un 

judeţ competitiv, dinamic şi prosper, integrat cu succes în Uniunea Europeană şi aflat pe 

un trend de dezvoltare rapidă şi durabilă. 
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Tabelul 13.1.- Proiecte prioritare privind dezvoltarea infrastructurii la nivelul judeţului Galaţi 
 

  PROIECTE ÎN CURS EXECUŢIE PORTOFOLIU DE PROIECTE 
NR. LOCALITATE REŢEA DE 

APĂ 
POTABILĂ 

REŢEA DE 
CANALIZARE 
ŞI STAŢII DE 

EPURARE 

MANAG. 
DEŞEURI 

TRANSPORT 
PUBLIC 
LOCAL 

 

REŢEA 
DE 

ILUMINAT 
PUBLIC 

REŢEA DE 
APĂ 

POTABILĂ 

REŢEA DE 
CANALIZARE 
ŞI STAŢII DE 

EPURARE 

MANAG. 
DEŞEURI 

TRANSPORT 
PUBLIC 
LOCAL 

 

REŢEA 
DE 

ILUMINAT 
PUBLIC 

 MUNICIPII ŞI ORAŞE 
1 GALAŢI X X X  X      
2 TECUCI   X   X X X X X 
3 TG.BUJOR X X X   X  X X  
4 BEREŞTI      X X X   

COMUNE 
5 BARCEA       X   X 
6 BĂLĂBĂNEŞTI      X X X  X 
7 BĂLĂŞEŞTI      X X X X X 
8 BĂLENI     X X X    
9 BĂNEASA      X X X   

10 BEREŞTI MERIA      X X    
11 BRĂHĂŞEŞTI X      X X  X 
12 BRANIŞTEA X      X X  X 
13 BUCIUMENI X      X X   
14 CAVADINEŞTI X     X X X  X 
15 CERŢEŞTI       X    
16 CORNI      X X    
17 COROD  X    X     
18 COSMEŞTI X         X 
19 C. NEGRI       X X  X 
20 CUCA X      X X   
21 CUDALBI      X X X   
22 CUZA VODĂ      X X    
23 DRĂGĂNEŞTI   X   X X   X 
24 DRĂGUŞENI X      X    
25 FÂRŢĂNEŞTI     X  X X   
26 FOLTEŞTI      X  X   
27 FRUMUŞIŢA  X      X   
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  PROIECTE ÎN CURS EXECUŢIE PORTOFOLIU DE PROIECTE 
NR. LOCALITATE REŢEA DE 

APĂ 
POTABILĂ 

REŢEA DE 
CANALIZARE 
ŞI STAŢII DE 

EPURARE 

MANAG. 
DEŞEURI 

TRANSPORT 
PUBLIC 
LOCAL 

 

REŢEA 
DE 

ILUMINAT 
PUBLIC 

REŢEA DE 
APĂ 

POTABILĂ 

REŢEA DE 
CANALIZARE 
ŞI STAŢII DE 

EPURARE 

MANAG. 
DEŞEURI 

TRANSPORT 
PUBLIC 
LOCAL 

 

REŢEA 
DE 

ILUMINAT 
PUBLIC 

28 FUNDENI X      X X  X 
29 GHIDIGENI X      X X   
30 GOHOR X     X X X  X 
31 GRIVIŢA X      X X  X 
32 INDEPENDENŢA       X X   
33 IVEŞTI  X X  X X     
34 JORĂŞTI      X     
35 LIEŞTI      X X X   
36 MATCA           
37 MĂSTĂCANI X     X X X  X 
38 MOVILENI      X X X   
39 MUNTENI X      X   X 
40 NĂMOLOASA       X X  X 
41 NEGRILEŞTI X      X   X 
42 NICOREŞTI X     X X X X X 
43 OANCEA X      X X  X 
44 PECHEA      X X   X 
45 PISCU           
46 POIANA      X X X   
47 PRIPONEŞTI X      X X X X 
48 RĂDEŞTI      X X X  X 
49 REDIU (şi 

SUHURLUI) 
    X X X X   

50 SCÂNTEIEŞTI      X X  X X 
51 SCHELA X    X X X X   
52 SL. CONACHI      X     
53 SMÂRDAN X     X X X  X 
54 SMULŢI      X     
55 SUCEVENI X     X X    
56 ŞENDRENI X      X X X  
57 TUDOR      X     
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  PROIECTE ÎN CURS EXECUŢIE PORTOFOLIU DE PROIECTE 
NR. LOCALITATE REŢEA DE 

APĂ 
POTABILĂ 

REŢEA DE 
CANALIZARE 
ŞI STAŢII DE 

EPURARE 

MANAG. 
DEŞEURI 

TRANSPORT 
PUBLIC 
LOCAL 

 

REŢEA 
DE 

ILUMINAT 
PUBLIC 

REŢEA DE 
APĂ 

POTABILĂ 

REŢEA DE 
CANALIZARE 
ŞI STAŢII DE 

EPURARE 

MANAG. 
DEŞEURI 

TRANSPORT 
PUBLIC 
LOCAL 

 

REŢEA 
DE 

ILUMINAT 
PUBLIC 

VLADIMIRESCU 
58 TULUCEŞTI X      X X  X 
59 ŢEPU  X      X  X 
60 UMBRĂREŞTI      X X X   
61 VÂNĂTORI      X    X 
62 VÂRLEZI X          
63 VALEA 

MĂRULUI 
X      X X  X 

64 VLĂDEŞTI X      X X X X 
            

Sursa  Consiliul Judeţului Galaţi 
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Tabelul 13.2.- Proiecte privind dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă la nivelul judeţului Galaţi 
 

PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

MUNICIPII ŞI ORAŞE 

70% fonduri 
ISPA 

1 GALAŢI 60 MIL In derulare 

30% Consiliul 
Local Galaţi 

(împrumut de la 
BEI) 

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă 
din municipiul Galaţi include: înnoirea 

tratamentului apei,conducte principale, staţii de 
pompare şi rezervoare, reţeaua de apă 

potabilă 

- 

- Adâncirea forajelor de mică şi mare 
adâncime 

- Cimentarea în dreptul orizonturilor 
- Modernizarea grupurilor de pompare 

- Instruirea personalului de exploatare şi celui 
din laboratoare 

3 MIL Propunere FE, BS, BL 

- Automatizare,dispeoerizare foraje front 
captare 

- 

1 MIL Propunere FE, BS, BL - Aducerea la capacitatea proiectată de 
captare a puţurilor de apă 

- 

- Realizarea a 10 noi puţuri la o adâncime de  
min.250m 

2 MIL Propunere FE, BS, BL 

- Debit min. propus 150dmc/s 

- 

800,000 Propunere FE, BS, BL -Realizarea a 4 noi puţuri de apă la adâncimea 
minimă de 250m 

- 

- Construire sistem înmagazinare apă la front 
captare Tecuciul Nou 

- Rezervor de 5000mc la front captare 
- Rezervor tampon 500mc 

2 TECUCI 

1 MIL Propunere FE, BS, BL 

- Staţie tratare apă automatizată de înaltă 
performanţă 

- 
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PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

- Construire sistem de înmagazinare apă la 
front captare Cernicari 

- Rezervor de 3000mc sursa de apă 
- Rezervor tampon 300mc 

800,000 Propunere FE, BS, BL 

- Staţie tratare apă automatizata de înaltă 
performanţă 

- 

200,000 Lucrare în derulare sistată 
din lipsă de fonduri 

FE, BS, BL - Modernizare gospodarii,apă-echipamente, 
lucrări c+m+j(aparatură pentru laborator de 

analiză apă potabilă) 

- 

8 MIL Propunere FE, BS, BL - Reabilitare a 90km conductă de apă potabilă - 
Propunere 10 MIL 

Pentru anul 2007 prin 
HCL/2007 s-a aprobat 

demararea achiziţiei PT-
uri alimentare cu apă zona 

Valeni,Tecuciul Nou 

FE, BS, BL -Executare reţele de apă potabilă noi 110km 
aferente cartierTecuciul Nou-50km,Cernicari-

30km,Criviţeni-30km,în raport cu crearea noilor 
fronturi de apă 

- 

Propunere 6 MIL 
Pentru anul 2007 prin 

HCL,s-a aprobat 
demararea achiziţiilor 
proiectelor tehnice pt 

alimentare cu apă 
cartierN.Bălcescu, locuinţe 

Zona Ind. 

FE, BS, BL - Executarea extinderii reţelei de distribuţie apă 
potabila noi 65km aferente cartierN.Bălcescu-

50km, Zona Industrială-15km 

- 

500,000 Propunere FE, BS, BL - Automatizare,dispecerizare,hidrofoare - 

2 TECUCI 

100,000 Propunere FE, BS, BL - Achiziţionare şi montare de AMC la:sursă, - 
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PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

refularea pompelor, la introducerea apei în 
reţeaua de distribuţie, la consumatorii existenţi 

şi noii abonaţi 
2 puţuri forate Moscu,2 puţuri forate 

Umbrăreşti 
Aducţiune:400m Moscu,400m Umbrăreşti 

Distribuţie 16km în Moscu şi 11km în 
Umbrăreşti 

3 rezervoare a câte 80mc Moscu 
3 rezervoare a câte 80mc Umbrăreşti 

2 staţii de pompare cu câte 3 pompe Hidro 
2000 

1,194,294 În curs de execuţie OG nr.7/2006 

2 staţii clorinare 

 

-dotări la sistemul de captare şi distribuţie a 
apei 

-executarea a 13,55km reţea de canalizare 

3 TG. BUJOR 

3,707,122 SF POS MEDIU 

-retehnologizarea staţiei de epurare a apelor 
uzate 

 

4 BEREŞTI 894,331 SF Fonduri 
structurale şi 
cofinanţare 

15% 

- - 

COMUNE 

5 BARCEA - - - - - 
sist.alimentare cu apă satele Bursucani şi 

Lungeşti 
- 4 puţuri H=200m, 4 rezervoare de 80mc 

- Ad. Dn=110mm L=0,75km; 4 pompe Q=20mc/h

6 BĂLĂBĂNEŞTI 951,456 s-a întocmit SF şi proiectul OG nr.7/2006 

- Distribuţie Dn=63÷110mm, L=18,7km 

- 

7 BĂLĂŞEŞTI 921,000 Cerere de finanţare PNDR-măsura Construire sistem de alimentare cu apă satele  
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PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

Ciureştii Noi şi Bălăşeşti intocmită 3.2.2 
- 2 puţuri forate,2 bazine de înmagazinare 

300t,5km reţea de distribuţie 
 

Extindere sursă de alimentare 117,000 PT+DE OG 7/2006 
- 1 puţ forat H=220m,reţea aducţiune L=280m, 

denisiparea a 2 puţuri existente, amenajare 
drum acces către puţurile forate S=5500mp 

- 8 BĂLENI 

- propunere PNDR-măsura 
3.2.2 

Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare 
cu apă  

 

9 BĂNEASA 968,617 PT PNDR-măsura 
3.2.2 

Prima înfiinţare reţea de alimentare cu apă 
- Aducţiune Dn=110mm, L=1km 
- Distribuţie L=18km, 2 puţuri H=130m 
- 3 rezervoare de 80mc, 3 gr.pompe Q=50mc/h 

sat Băneasa 

- aducţiune L=1,8km; distribuţie L=20,32km 1,511,321 SF+CF PNDR-măsura 
3.2.2 - rezervor apă 1x320mc 

sat Slivna 

- aducţiune L=0,30km; distribuţie L=15,23km 

10 BEREŞTI-MERIA 

800,000 Proiect OG 7/2006 
- rezervor apă 4x80mc 

sat Balintesti 

11 BRANIŞTEA 237,933 în derulare OG 7/2006 3 puţuri, Aducţiune L=1km; Distribuţie L=2km  
12 BRĂHĂŞEŞTI 1,007,266 în derulare Buget de stat - Aducţiune L=3km, distributie L=29,83km - 

- 2 puţuri forate de H=200m respectiv H=270m 13 BUCIUMENI 1,052,567 85% realizat OG 7/2006 
- Aducţiune L=0,9km, Distribuţie L=15km 

- 

- Aducţiune L=0,4km, Distribuţie L=30km 
- 4 rezervoare înmagazinare apă de 80mc 

1,138,000 72% OG 7/2006 

- 4 puţuri forate H=200m 

 

2 puţuri H=200m, rezervoare 2x80mc 
-Aducţiune  Dn=110mm; L=0,15km 

14 CAVADINEŞTI 

323,899 proiect PNDR-măsura 
3.2.2 

-Distribuţie Dn=90÷125mm, L=5,75km; 

- 

15 CERŢEŞTI - - - - - 
16 CORNI 1,305,000 Avizare proiect PNDR-măsura Prima înfiinţare reţea de alimentare cu apă  
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PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

3.2.2 
Alimentare Blinzi,Bratuleşti,Carapceşti 17 COROD 789,000 Proiect CB 

L=12,17km; Capacitate rezervor Q=200mc 
 

65,000 în execuţie HG 577/1997 Extindere alimentare cu apă în satele Băltăreţi şi 
Satu-Nou - reţea de distribuţie L=3,8km 

 

Extindere alimentare cu apă în satele Furcenii 
Vechi şi Cosmeşti-Deal 

501,000 PT+DE - 

-forare 2 puţuri în Cosmeşti Deal şi 2 puţuri în 
Furcenii Vechi, 2 rezervoare de 200 şi 300 mc în 
Furcenii Vechi, 1,4km reţea de aducţiune, 4,2km 

reţea de distribuţie 

 

Alimentare cu apă în satul Cosmeşti-Vale 

18 COSMEŞTI 

532,000 PT+DE - 
- forare 2 puţuri,staţie pompare,rezervor de 
înmagazinare de 200mc, L=8,85km reţea 

distribuţie 

 

19 COSTACHE 
NEGRI 

- - - - - 

HG 1250/2007 2 puturi H=250m 
Aducţiune L=2,1km, Dn=150mm 

20 CUCA 825,000 în execuţie 
HG 364/2008 

Distribuţie L=16km, Dn=80÷150mm 

- 

21 CUDALBI 550,000 proiect OG 7/2006 Modernizare şi extindere - 18km Dn=110÷200  
-Aducţiune L=1,2km, Distribuţie L=20,5km 

-Foraj adâncime 2x150m 
22 CUZA VODĂ 725,598 SF+PT OG 7/2006 

-Debit Q=72,24mc/h 

- 

23 DRĂGĂNEŞTI - intenţie BS - - 
24 DRĂGUŞENI 623,900 - în derulare OG 7/2006 -captare cu drenuri şi puţuri colectoare,precum - 
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PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

şi o captare din foraje de 200-300m adâncime - stadiu fizic realizat la 
data  de 31.03.2008 - 

25% -Distribuţie L=12,250km;Rezervor Q=300mc 

25 FÂRŢĂNEŞTI - - - - - 
Modernizare alim.cu apă sat Stoicani L=??? 

2 puţuri H=150m 
Aducţiune Dn=110mm, L=2,3km 

Distribuţie L=10,5km 

26 FOLTEŞTI 520,000 SF+PT OG 7/2006 

rez.3x80mc, staţie pompare Q=35mc/h,st.tratare

- 

- Distribuţie L=17,85km, Dn=63÷110 262,000 în derulare 90% HG 577/1997 
- 25 cămine cu vane, 33 hidranţi incendiu 

Extindere sat 
Hanu Conachi 

- sursa Salcia - Vadu Roşca Dn=1000mm 
- Aducţiune L=2km Dn=110÷140mm 

- Distribuţie L=31,5km, Dn=63÷140mm 
- 3 rezervoare, 1 staţie pompare,1 staţie 

tratare,fosă 

596,476 în derulare 80% OG 7/2006 

- 46 camine cu vane complet utilate 

Alimentare apa 
com.Fundeni 

27 FUNDENI 

50,245 PV de recepţie la 
terminarea lucrărilor 

HG 577/1997 Staţie de clorinare H.Conachi 

28 GHIDIGENI 182,085 în derulare OG 7/2006 - distribuţie L=16,46km; Dn=50÷110mm - 
- 2 puţuri forate de H=120m 

- Aducţiune Dn=110mm, L=2,1km 
- Distribuţie Dn=63÷140mm, L=23,5km 

703,533 în derulare 70% OG 7/2006 

- 3 rezervoare de 80mc, 2 gr.pompe Q=18mc/h 

- 29 GOHOR 

- intenţie - Alimentare satul Berheci, comuna Gohor  
- extinderea sistemului existent din satul Griviţa 

cu un puţ forat H=150m şi 3,6km reţea 

Sat Calmaţui 

30 GRIVIŢA 438,000 investiţie în derulare BS,BL,OG 
7/2006 

- 1 puţ forat H=150m 

- 
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PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

- 1 rezervor de 100mc 
- distribuţie Dn=50÷200mm, L=3,6km 

31 INDEPENDENŢA - - - - - 
- Aducţiune: L=5,86km 

- Distribuţie din PE L=29km; Dn=63-125mm 
- staţie de pompare Q=100mc/h 

32 IVEŞTI 1,363,240 - Fonduri 
europene 

- staţie de tratare cu UV 

- 

-Aducţiune L=1,4km sat Lunca 
-Foraj adâncime 2x250m sat Lunca 
-Debit captat 1x9,82l/s sat Lunca 

759,011 SF+PT+DE PNDR-măsura 
3.2.2 

-Capacitate înmagazinare 300mc sat Lunca 

Alimentare cu 
apa satul Jorăşti 

-Aducţiune L=0,5km Lunca,L=1km Zărneşti 
-Distribuţie L=4,6km Lunca,L=4,65km Zărneşti 

-Foraj adâncime 1x250m Lunca,1x250m 
Zărneşti 

-Debit captat 1x3,61l/s Lunca,1x5,59l/s Zărneţti 

33 JORĂŞTI 

790,444 SF+PT+DE PNDR-măsura 
3.2.2 

-Înmagazinare 200mc Lunca, 200mc Zărneşti 

Alimentare cu 
apa satele 
Zărneşti şi 

Lunca 

34 LIEŞTI 1,100,000 proiect PNDR-măsura 
3.2.2 

- distribuţie L=32km; aducţiune Dn=200, 
L=0,1km 

 

35 MATCA - - - - - 

1,026,000 în derulare HG 577/1998 extindere L=15km - 36 MĂSTĂCANI 
57,000 intenţie PNDR 

măsura 322 
1 puţ forat, 1 rezervor, Ldistrib=? - 

37 MOVILENI 1,112,789 PT+DE OG 7/2006 3 puţuri forate la 180m pt un debit de 14,22l/s; 
Aducţiune Dn=110mm,L=0,45km,Distr L=31,5km

Proiect elaborat 

- Sat Munteni : Dn=63÷110mm L=2,465km 38 MUNTENI 581,751 în derulare OG 7/2006 
- Sat Ungureni:2 puţuri forate H=150m 

- 
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PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

- Aducţiune Dn=110mm, L=0,2km 
- Distribuţie Dn=63÷140mm, L=12,2km 

- 2 rezervoare de 80mc, 3 pompe Q=8,33m/s 
39 NĂMOLOASA - - - - - 

- 1 puţ forat H=150m, 1 rezervor de 200mc 
- Aducţiune Dn=200mm, L=0,26km 

40 NEGRILEŞTI 674,146 în curs de execuţie OG 7/2006 

- Distribuţie Dn=90÷110mm, L=17km 

- 

- 4 puţuri forate H=150m, 2 gospodării de apă 
- Aducţiune Dn=90mm, L=0,9km 

- Distribuţie Dn=63÷200mm L=19,8km 

860,000 în curs de execuţie OG 7/2006 

- 2 rezervoare de 200mc,2 staţii clorinare 

Piscul Corbului, 
CoastaLupei, 

Malureni,Fantani 
şi Grozavesti 

100,000 propunere Fonduri 
europene 

1 puţ, rezervor 1x100mc, L=1km Branistea 

300,000 propunere Fonduri 
europene 

1 puţ H=150m, L=4km, rezervor 1x200m Ionasesti 

200,000 propunere Fonduri 
europene 

1 puţ, L=2km, rezervor 1x100mc Dobrinesti 

41 NICOREŞTI 

500,000 propunere Fonduri 
europene 

4 puţuri, aductiune L=2km, rezervor 1x300mc Nicoresti 

- 2 puţuri forate H=150m, 1 put forat H=45m 
- Aducţiune Dn=140mm, L=0,65km 

- Distribuţie Dn=90÷180mm, L=12,64km 

42 OANCEA 585,304 Executată 70% OG 7/2006 

- 1 rezervor de 200mc, 3 pompe Q=15mc/h 

- 

43 PECHEA 100,000 nu există proiect    
44 PISCU - - - - - 

- 2 puţuri forate H=310m 45 POIANA 300,000 Proiect 2008 BS+CJ 
- rezervor de înmagazinare 

 

- 6 puţuri forate H=120m 
- Aducţiune Dn=110mm, L=0,8km 

46 PRIPONEŞTI 1,045,416 50% OG 7/2006 

- Distribuţie Dn=63÷125mm, L=28,7km 
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PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

- 6 rezervoare de 80mc, 2 gr. de pompe 
Q=30mc/h 

47 RĂDEŞTI 158,150 Proiectare BS+ PNDR-
măsura 3.2.2 

Denisipare puţ,montare 3 
rezervoare,modernizare staţie pompare 

 

Extindere alimentare cu apă în com.Rediu 
-1 rezervor 100mc, staţie pompare,staţie tratare 

48 REDIU 412,568 PT+AC OG 7/2006 

- aducţiune Dn=210mm L=2km, Distribuţie 
L=10km 

 

Alimentare cu apă în sat Negrea şi extindere în 
com. Schela 

- Aducţiune L=0,45km Negrea, L=0,52km Schela
- Distribuţie L=12,45km, Dn=50÷75mm 

460,637 în derulare OG 7/2006 

- 2 puţuri H=120m, 1 rezervor 100mc-Negrea 

 

BS Alimentare cu apă partea de sud a com. Schela 63,039 în derulare 
OG 7/2006 - distribuţie L=2,67km 

 

49 SCHELA 

281,081 SF comandat Fonduri 
guvernamentale  

+europene 

Alimentare cu apă partea de sud a com. Schela, 
L=10,305;staţie clorinare;puţ forat 

 

50 SCÂNTEIEŞTI 96,038 Propunere BL - Reabilitare reţea alimentare cu apă sat 
FÎntînele pe o lungime de 4km 

 

- 2 puţuri forate la H=150m 
- Aducţiune Dn=110mm, L=0,6km 

- Distribuţie Dn=63÷140mm, L=48,55km 

51 SL. CONACHI 1,008,937 Documentaţie tehnico-
economico 

OG 7/2006 

- 3 rezervoare de 80mc, 2 pompe 

- 

- 4 puţuri forate H=150m 
- Aducţiune Dn=110mm, L=2,7km 

- Distribuţie Dn=63÷200mm L=22,6km 

52 SMÂRDAN 1,086,401 în curs de execuţie OG 7/2006 

- 3 rezervoare de 80mc, 2 gr.2 pompe 
Q=30mc/h 

Satele Smârdan, 
M.Kogalniceanu 

şi Cismele 
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PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

425,000 propunere PNDR-măsura 
3.2.2 

extindere reţea de distribuţie - 

53 SMULŢI - SF în lucru PNDR-măsura 
3.2.2 

- - 

Alimentare cu apă Rogojeni 
- 2 puţuri forate H=150m 

- Aducţiune Dn=110mm, L=0,25km 

437,526 Proiect în derulare 41% OG 7/2006 

- Distribuţie Dn=90÷110mm L=9,5km 

- 

Alimentare sat Suceveni 
- 2 puţuri forate H=150m 

- Aducţiune Dn=90÷125mm, L=2,5km 
- Distribuţie Dn=50÷125mm, L=11,2km 

54 SUCEVENI 

1,437,845 PT HG 904/2007 

- 3 rezervoare de 30mc şi 1 rezervor de 200mc 

- 

Construire 1 staţie de alimentare,modernizare 1 
staţie şi extindere reţea 

- Aducţiune L=1,9km 

55 ŞENDRENI 219,715 Execuţie OG 7/2006 

- Distribuţie L=3,5km 

- 

- 2 puţuri forate H=120m 
- 6 rezervoare de 80mc, 1 gr. de pompe 

Q=105mc/h 
- Aducţiune L=0,25km Dn=75÷100mm; 

56 T.VLADIMIRESCU 1,140,997 proiect OG 7/2006 

- Distribuţie Dn=50÷125mm, L=34,1km 

- 

57 TULUCEŞTI 845,070 În curs de execuţie BL+HG 
577/1997 

Extindere alimentare cu apă în sistem centralizat 
sate Tatârca,Siviţa 

- 

58 ŢEPU - - - - - 
59 UMBRĂREŞTI 80,564 proiect BL L=2,7km, Dn=63÷110mm - 

- 2 puţuri forate H=100÷120m 
- Aducţiune Dn=110mm, L=1,5km 

- Distribuţie Dn=63÷140mm, L=19,3km 

60 VALEA MĂRULUI 714,285 În curs de execuţie OG 7/2006 

- 2 rezervoare de 200mc,5 pompe Q=45mc/h 

- 



Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind  
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2007-2020 

 

270 

PROIECTE – APĂ POTABILĂ 

Nr. 
crt 

LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema 
finanţare 

Date tehnice Observaţii 

- 4 puţuri forate H=100m, 1 puţ forat H=150m 948,022 licitaţie 
- Aducţiune Dn=110mm, L=1km 

Vânători 

- Distribuţie Dn=63÷140mm, L=23,3km 538,800 licitaţie 
- 1 rezervor de 300mc, 3 pompe Q=67,3mc/h 

Costi 

2 puţuri H=150m, 2 rezervoare 80mc Odaia 

61 VÂNĂTORI 

813,178 PT 

Cofinanţare 
Autorităţi 
centrale 

-Ad:Dn=110mm L=1km;D:Dn=63÷140mm, 
L=11,5km 

Manolache 

- 2 puţuri forate H=300m 
- Aducţiune Dn=160÷200mm, L=1,4km 
- Distribuţie Dn=110÷400mm, L=3,5km 

- 2 rezervoare de 200mc 

62 VÂRLEZI 100,000 În curs de execuţie OG 7/2006 

- drenuri Dn=200÷400mm, L=400m 

- 

- aducţiune L=1,1km; distribuţie L=19km 63 VLĂDEŞTI 650,000 În curs de execuţie OG 7/2006 
- 3 puţuri forate H=150m. 

- 

Sursa  Consiliul Judeţului Galaţi 
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Tabelul 13.3.- Proiecte privind dezvoltarea reţelei de canalizare la nivelul judeţului Galaţi 
 

 
PROIECTE– REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

MUNICIPII ŞI ORAŞE 

70% fonduri ISPA 1 GALAŢI 60 MIL In derulare 

30% Consiliul Local 
Galaţi(s-a obtinut un 
imprumut de la BEI) 

Reabilitarea şi modernizarea sistemului de 
canalizare în mun.Galaţi include: 
reabilitarea reţelei de canalizare 

orăşeneasca de 21,1km, extinderea reţelei 
de canalizare cu 13,8km, construcţia unui 

interceptor nou şi conducte de 
deversare(8,35km),construcţia a 3 staţii de 

pompare noi,construcţia unei staţii de 
epurare. 

- 

5 MIL Propunere FE, BS, BL - Înlocuire reţele canalizare menajeră în 
municipiul Tecuci pe o lungime de 50km 

- 

Propunere 5 MIL 
Pentru anul 

2007,s-a aprobat 
prin HCL 

demararea 
achiziţiei PT 
canalizare 

menajeră cartier 
Tecuciul Nou 

FE, BS, BL - Executarea a 50km de canalizare 
menajeră, cartier Tecuciul Nou 

- 

Propunere 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 MIL 
Pentru anul 

2007,s-a aprobat 
prin HCL 

FE, BS, BL - Executarea a 50km de canalizare 
menajeră, cartier N.Bălcescu 

- 
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PROIECTE– REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

demararea 
achiziţiei PT 
canalizare 

menajeră cartier 
N.Balcescu 

Propunere 3 MIL 
Pentru anul 

2007,s-a aprobat 
prin HCL 

demararea 
achiziţiei PT 
canalizare 

menajeră zona 
Văleni 

FE, BS, BL - Executarea a 30km de canalizare 
menajeră, cartier Criviţeni 

- 

3 MIL Propunere FE, BS, BL - Executarea a 30 km de canalizare 
menajeră, cartier Cernicari 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
TECUCI 

2 MIL Propunere FE, BS, BL - Executarea a 50km reţele de canalizare 
pluvială în cartierTecuciul Noi 

- 

Propunere 2 
 
 
 
 
 
 
 

TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 MIL 
Pentru anul 

2007,s-a aprobat 
prin HCL 

demararea 
achiziţiei PT 
canalizare 

menajeră locuinţe 

FE, BS, BL - Executarea a 15 km de canalizare 
menajeră, Zona Industrială 

- 
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PROIECTE– REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

Zona Industrială 
în val.de 3,7 mii 

euro 
Propunere 1 MIL 
Pentru anul 

2007,s-a aprobat 
prin HCL 

demararea 
achiziţiei de PT pt 

extindere 
canalizare 

menajeră  cu o 
lungime totală de 

2,475km 

FE, BS, BL - Extindere a 10km reţele de canalizare 
menajeră în municipiul Tecuci 

- 

1,2 MIL Propunere FE, BS, BL - Executarea a 30km reţele de canalizare 
pluvială în cartier Cernicari 

- 

2 MIL Propunere FE, BS, BL - Executarea a 50km reţele de canalizare 
pluvială în cartier Nicolae Bălcescu 

- 

Propunere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
În anul 2007 prin 
HCL s-a aprobat 

demararea 
achiziţiei lucrării 

canalizare 
str.Plugului în val. 

27,6 mii euro 

FE, BS, BL - Executarea a 15km reţele de canalizare 
pluvială în cartier Criviţeni 

- 
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PROIECTE– REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

600,000 Propunere FE, BS, BL - Executarea a 15km reţele de canalizare 
pluvială în cartier Zona Industrială 

- 

1,75 MIL Propunere FE, BS, BL - Reabilitare a 50km din reţeaua de 
canalizare apă pluvială municipală 

- 

1 MIL Propunere FE, BS, BL - Executare staţie epurare mecano-
biologică cartier Tecuciul Nou 

- 

1 MIL Propunere FE, BS, BL - Executare staţie epurare mecano-
biologică cartier Tecuciul Nou 

- 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
TECUCI 
 

300,000 Lucrare sistată 
din lipsa de 

fonduri 

FE, BS, BL - Executarea treptei a doua biologice PIF 
decantor secundar pt extindere staţie de 

epurare existentă(Zona Industrială) 

- 

300,000 Propunere FE, BS, BL - Executarea automatizării şi telegestiunii 
datelor fronturi de captare-hidrofoare la 

staţia de epurare ape uzate Z.Industrială-
modernizare 

- 

400,000 Propunere FE, BS, BL - Achiziţionare şi executare staţie epurare 
mobilă specifică activitaţii medicale pentru 

Spitalul Municipal 

- 

2 TECUCI 

250,000 Propunere FE, BS, BL - Înlocuire reţea canalizare menajeră CT3-
CT4 de 3km 

- 

3 TG. BUJOR 1,085,275 cerere de PHARE 2006 - Reabilitarea(înlocuirea) reţelei vechi de - 
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PROIECTE– REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

canalizare pe o lungime de L=1,62km 

Extinderea sistemului actual de canalizare 
pe o lungime de L=3,49km 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
TG. BUJOR 

finanţare în curs 
de execuţie 

Programul de 
coeziune 

economică şi 
socială 

Modernizarea staţiei de epurare a apelor 
uzate 

Lungimea reţelei este de 21,15 km din 
care: 

- 4 BEREŞTI 1,852,645 SF FS+BL 

- Dn. 160 mm polipropilena - 
 

COMUNE 
5 BARCEA 1,000,000 intenţie - - - 
6 BĂLĂBĂNESTI - intenţie - reţea canalizare+staţie de epurare - 

-  cerere de 
finanţare în curs 

de evaluare 

PNDR-măsura 3.2.2 Prima înfiinţare reţea ape uzate  Sate Bălăşeşti şi 
Ciureştii Noi 

 

7 BĂLĂŞEŞTI 

750,000 SF neelaborat PNDR-măsura 3.2.2 Sat Pupezeni 4km reţea,st.tratare ape 
uzate 

- 

8 BĂLENI 2,500,000 SF PNDR-măsura 3.2.2 Extinderea şi modernizarea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare 

- 

9 BĂNEASA 76,495 SF PNDR-măsura 3.2.2 Realizarea sistemului de canalizare şi 
staţie de epurare 

- 

1,073,332  PNDR-măsura 3.2.2 L=8,44km, staţie epurare 15mc/zi 
1,592,334  PNDR-măsura 3.2.2 L=13km, staţie epurare 20mc/zi 

10 BEREŞTI-MERIA 

1,914,286  OG 7/2006 L=15,25km, staţie epurare 20mc/zi 

- 

11 BRĂHĂŞEŞTI 4,322,200 SF BS L=37.080 km, staţia de epurare va fi - 
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PROIECTE– REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

amplasată în zona de SE a satului 
Brăhăţeşti 

12 BRANIŞTEA  intenţie fonduri europene L=40km, 3 staţii de epurare - 
13 BUCIUMENI 2,000,000 elaborare SF BS+alte fonduri  - 
14 CAVADINEŞTI - intenţie  Realizare reţea de canalizare şi staţie 

epurare 
- 

15 CERŢEŞTI 1,976,255 SF aprobat PNDR-măsura 3.2.2 Prima înfiinţare reţea ape uzate - 

Prima înfiinţare reţea ape uzate 16 CORNI 1,951,824 Avizare proiect PNDR-măsura 3.2.2

- staţii tratare şi purificare,bazine stocare 

- 

17 COROD 757,142 în derulare OG 7/2006 L=4,5km; Staţie de epurare ape uzate - 
18 COSMEŞTI - - - - - 
19 C. NEGRI 1,113,693 PT BL+Program 

multianual prioritar 
de mediu şi 

gospodărire a 
apelor 

Quz zi max=1,2l/s; staţie epurare monobloc 
Q=85mc/zi, L=7km, 2 staţii de pompare 

Q=5,5mc/s/buc, H=12mCA 

- 

20 CUCA 2,500,000 intenţie fonduri europene L=8km - 
21 CUDALBI 1,780,822 Plan de achiziţii 

publice anul 2008 
fonduri europene Reţea de canalizare+staţie de epurare - 

22 CUZA VODĂ 2,032,970 SF BL L=15,9km - 
Colectorul principal L=0,5km 

Colectoare secundare L=3,63km 
23 DRĂGUŞENI 915,345 SF Fonduri europene 

sau 
guvernamentale Staţie de epurare 

- 

24 DRĂGĂNEŞTI 550,000 SF BS - - 
25 FÂRŢĂNEŞTI 1,487,460 SF FEADR L=9,6km, 2 statii de pompare, statie 

epurare 
- 
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PROIECTE– REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

26 FOLTEŞTI - - - - - 
27 FRUMUŞIŢA 893,568 70% OG 7/2006 L=5km; Dn=400/310/250 - 
28 FUNDENI - propunere FE - - 
29 GHIDIGENI - SF în lucru FE - - 
30 GOHOR - intenţie Fonduri europene - - 
31 GRIVIŢA 2,000,000 comandat SF BS,BL,FE Construirea unei staţii de epurare şi cca 

15km reţea de canalizare în comuna Griviţa
- 

32 INDEPENDENŢA 1,142,000 intenţie Fonduri europene L=30km - 
- Staţie epurare în curs de realizare OG 7/2006 

- Lungime retea L=2,9km 
33 IVEŞTI 1,144,687 40% 

Fonduri europene - extindere reţea L=40km 

- 

34 JORĂŞTI - - - - - 
35 LIEŞTI 1,300,000 proiect OG 7/2006 reţele, canale colectoare L=4,3km, 1 staţie 

epurare, 3 staţii pompare 
 

36 MATCA - - - - - 

37 MĂSTĂCANI 1,500,000 intenţie Fonduri europene L=37km reţea, 1 staţie epurare - 
38 MOVILENI 2,857,143 Propunere PNDR-măsura 3.2.2   
39 MUNTENI 1,470,014 SF FEADR L=3km Aducţiune Dn=315÷400mm, 

Q=350mc/zi, staţie epurare 
- 

L=20,9km Dn=250÷350mm  40 NĂMOLOASA 872,723 proiect PNDR-măsura 3.2.2
staţie epurare,2 staţii de pompare a apei 

uzate 
 

41 NEGRILEŞTI 2,805,860 Proiectare Fonduri europene Prima înfiinţare reţea ape uzate - 
42 NICOREŞTI - SF 

 
PNDR-măsura 3.2.2 Prima înfiinţare reţea ape uzate - 
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PROIECTE– REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

43 OANCEA 2,971,057 în stadiu de 
obţinere a 
avizelor în 

vederea depunerii 
proiectului 

PNDR-măsura 3.2.2 Prima înfiinţare reţea ape uzate - 

44 PECHEA 3,000,000 SF PNDR-măsura 3.2.2 L=18km,staţie de epurare biologică - 
45 PISCU - - - - - 
46 POIANA - intenţie BS+CJ L=20km - 
47 PRIPONESTI - Propunere BS-FE - - 
48 RĂDEŞTI 1,150,000 - BS+OG 7/2006 Construirea de reţele de canalizare,reţele 

de colectare a apelor pluviale şi staţie 
epurare 

- 

49 REDIU - Propunere FE+BL Construire reţea de canalizare şi epurare - 
374,850 SF PNDR-măsura 3.2.2 6000mp teren,cămine 60mp,staţie de 

epurare 1100mp, L=3km, Dn=200÷400mm 
extindere 

modernizare 
L=15,1km Dn=200÷250mm - gravitaţional 933,024 SF PNDR-măsura 3.2.2
L=1,24km sub presiune; 13.200mp teren 

etapa II 

50 SCHELA 

715,126 SF PNDR-măsura 3.2.2 L=6,63km, Dn=200÷400mm, 
5000mp,cămine 60mp,staţie epurare 

900mp 

Negrea 

2,500,000 Propunere PNDR-măsura 3.2.2 Staţie de epurare şi canalizare sat Fîntînele 
L=14km 

- 51 SCANTEIESTI 

1,800,700 Propunere PNDR-măsura 3.2.2 Staţie de epurare şi canalizare Scânteieşti 
L=14km 

- 

52 SL. CONACHI - - - - - 
53 SMÂRDAN - propunere PNDR-măsura 3.2.2 Prima înfiinţare reţea ape uzate - 

54 SMULŢI - - - - - 
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PROIECTE– REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢII DE EPURARE 

 
Nr. 
crt 

COMUNA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

55 SUCEVENI - intenţie - în satul Rogojeni şi în satul Suceveni - 
56 ŞENDRENI 2,493,680 SF PNDR-măsura 3.2.2 Prima înfiinţare reţea ape uzate - 
57 T.VLADIMIRESC

U 
- - - - - 

58 TULUCEŞTI 1,119,972 PT,DE,PAC,AC BL+HG 7/2006 Construcţie canalizare şi staţie epurare în 
com.Tuluceşti:Tuluceşti,Tatârca,Şiviţa 

- 

59 ŢEPU 3,147,259 în derulare  L=20,3km; staţie de epurare  
60 UMBRĂREŞTI 2,000,000 proiect PNDR-măsura 3.2.2 proiect integrat - 
61 V. MĂRULUI 2,641,676 proiect PNDR-măsura 3.2.2 reţea L=29,95km, aducţiune L=1,2km  
62 VÂNĂTORI - - - - - 
63 VÂRLEZI - - - - - 
64 VLĂDEŞTI 650,000 Proiect strategic PNDR-măsura 3.2.2 - - 

Sursa  Consiliul Judeţului Galaţi 
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Tabelul 13.4.- Proiecte privind dezvoltarea managenetului deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi 
 

PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR  

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

 
 ORAŞE ŞI MUNICIPII 

  
75% fonduri ISPA - 1 GALAŢI 23,000,000 în curs de 

derulare 

25% Consiliul 
Local Galaţi(s-a 
obţinut un 
împrumut de la 
BEI) 

Managementul integrat al deşeurilor în 
municipiul Galaţi şi împrejurimi 
include:construirea staţiei de sortare şi 
compost şi a celor 2 depozite 
temporare("puncte verzi"),închiderea 
gropii de gunoi Tirighina şi construirea 
extensiei pt noul depozit 
ecologic,colectarea selectivă,campanii 
de conştientizare publică,programarea 
investiţiilor viitoare necesare pentru 
managementul mediului la Galaţi 

- 

PHARE2004, linie 
buget 016-
772.04.01.04.01.01 

FE 853.000 
BS 183.000 

1,164,000 Faza 
implementare 
proiect - licitaţie 
PT 

BL 128.000 

Valorificare deşeuri menajere platforma 
de compostare-realizare staţie de 
tratare biomecanică a 
deşeurilor,cuprinzând staţie de 
compostare şi o staţie de 
selectare,transfer 

- 

FE 850.000 
BS 130.000 

1,000,000 Faza organizare 
licitaţie PT 

BL 20.000 

Realizarea unui depozit ecologic zonal 
care să deservească aprox.1/3 din 
pop.jud.Galaţi 

- 

FE 212.000 
BS 30.000 

250,000 Proiect aflat pe 
lista de aşteptare 

BL 8.000 

Realizarea protejării şi conservării 
biodiversităţii în aria naturală protejată 
Rateş – Tecuci 

- 

FE 850.000 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 Propunere 
BS 130.000 

Colectarea selectivă în vederea 
valorificării materialelor reciclabile 

- 
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PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR  

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

BL 20.000 
600,000 Propunere FE, BS, BL Înfiinţarea de platforme de colectare  

pentru deşeuri electronice 
- 

400,000 Propunere FE, BS, BL Înfiinţarea de platforme de colectare  
pentru deşeuri petroliere 

- 

400,000 Propunere FE, BS, BL Înfiinţarea de platforme de colectare 
pentru deşeuri acumulatori de plumb 

- 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
TECUCI 
 
 
 
 

400,000 Propunere FE, BS, BL Executarea incineratorului pentru spital 
municipal 

- 

901,165 În curs de 
execuţie 

PHARE 2004 Staţie de compostare a deşeurilor - 

578,570 Cerere de 
finanţare în curs 
de evaluare 

PHARE 2006 Colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi colectarea selectivă a 
deşeurilor 

- 

150,000 În curs de 
realizare PT şi 
DE 

BL Lucrări de închidere şi ecologizare a 
celor două depozite de deşeuri de la 
Moscu şi Umbrăreşti 

- 

3 TG. BUJOR 

1,000,000 Propunere Fonduri structurale Staţie de sortare şi tratare a deşeurilor - 
4 BEREŞTI 1,000,000 SF în lucru Fonduri structurale Staţie transfer gunoi menajer - 

 
COMUNE 

 
5 BARCEA - - - - - 
6 BĂLĂBĂNEŞTI   intenţie - închidere platformă gunoi, racordare la 

serviciul de salubrizare; crearea 
spaţiului colectării selective şi 
ambalajelor 

- 
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PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR  

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

540,000 Cerere de 
finanţare depusă 
la PHARE 2006 

  400 pubele, 12 containere, 1 încărcător 
frontal, 1 autotransportator cu 
compactor 

- 7 BĂLĂŞEŞTI 

25,000 intenţie   închidere platformă de depozitare a 
deşeurilor 

- 

8 BĂLENI - - - - - 
9 BĂNEASA - intenţie       

10 BEREŞTI – 
MERIA 

- - - - - 

11 BRANIŞTEA   intenţie   amenajare platforma ecologică   
PHARE 90% 12 BRĂHĂŞEŞTI 995,044 Cerere de 

finanţare depusă 
la PHARE 2006 

BL 10% 
Sistem de colectare selectivă şi 
transport; staţie de compostare a 
deşeurilor;depozit temporar DEEE. 
Suprafaţă teren S=2525mp 

- 

13 BUCIUMENI 1,000,000 comandă SF BS+alte fonduri     
14 CAVADINEŞTI   intenţie - Realizare gropi ecologice şi colectare 

selectivă a deşeurilor reciclabile 
- 

15 CERŢEŞTI - - - - - 
16 CORNI - - - - - 
17 COROD - - - - - 
18 COSMEŞTI - - - - - 
19 C.NEGRI 1,146,226 SF Fonduri europene colectare şi transport deşeuri, rampă 

descărcare, hală tehnologică, 
amenajare 

- 

20 CUCA - intenţie - 1 staţie de compostare - 
21 CUDALBI 136,986 Plan de achiziţii 

publice anul 2008
- Reţea de canalizare şi staţie de epurare - 

22 CUZA VODĂ - - - - - 
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PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR  

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

23 DRĂGĂNEŞTI 90,000 în derulare PHARE - în asociere 
cu 

Primăria 
Tecuci 

24 DRĂGUŞENI - - - - - 
25 FÂRŢĂNEŞTI 629,493 SF - - - 
26 FOLTEŞTI 648,000 proiect Phare 2006 20 de platforme betonate pt amplasarea 

containerelor stradale 
  

27 FRUMUŞIŢA - intenţie POS Mediu - - 
28 FUNDENI - propunere FE colectare selectivă şi transportul 

deşeurilor 
  

- 14 platforme de depozitare conteinere 
- drumuri de acces la platformele de 
depozitare 

29 GHIDIGENI 522,700 SF Fonduri europene 

- drumuri de acces la rampa de deşeuri 

- 

30 GOHOR - intenţie - - - 
31 GRIVIŢA 1,000,000 - BS,BL,FE Închiderea depozitelor vechi de deşeuri 

şi racordarea la reţeaua serviciilor de 
salubrizare 

- 

32 INDEPENDENŢA 2,000,000 intenţie Masura 321 PNDR 20000mp - asociere cu localitatea Piscu - 
33 IVEŞTI 400,000 70% PHARE 2004-2006 maşina autogunoieră,încărcător 

frontal,1725 pubele, 88 containere şi 
echipament protecţie 

- 

34 JORĂŞTI - - - - - 
35 LIEŞTI 700,000 proiect FE 2 platforme de gunoi   
36 MATCA - - - - - 
37 MĂSTĂCANI 85,714 - OG 7/2006 rezolvare colectare selectivă+transport - 
38 MOVILENI 85,714 Propunere - - - 
39 MUNTENI - - - - - 
40 NĂMOLOASA 100,000 Se va intocmi - - - 



Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind  
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2007-2020 

 

284 

PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR  

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

proiect 
41 NEGRILEŞTI - - - - - 
42 NICOREŞTI 1,300,000 SF fonduri structurale 150 puncte colectare selectivă,rampă 

descărcare, staţie sortare, instalaţie 
balotare 

- 

43 OANCEA 795,400 proiectul 
neaprobat 

PHARE 2004-2006 - - 

44 PECHEA - - - - - 
45 PISCU - - - - - 
46 POIANA - Propunere BS+CJ Containere - 
47 PRIPONEŞTI   propunere FE     
48 RĂDEŞTI 5,000 - FE Amenajare centre colectare şi 

sortare/recuperare a deşeurilor 
- 

49 REDIU - - - - - 
50 SCHELA 651,500 Cerere de 

finanţare depusă 
la PHARE 2006 

Phare 2006 20 platforme cu baterii eurocontainere 
cu şanţ de scurgere şi 1400 pubele 
pentru gospodării 

- 

Colectarea şi transportul deşeurilor 51 SCÂNTEIEŞTI 500,000 Propunere FEADR 
200 containere + 1 maşina 

- 

52 SL.CONACHI -         
56,500 Propunere BS Amenajare platforme gunoi sat 

Smârdan 
- 

42,500 Propunere BS Amenajare platforme gunoi sat Cismele - 

53 SMÂRDAN 

42,500 Propunere BS Amenajare platforme gunoi sat 
M.Kogălniceanu 

- 

54 SMULŢI - - - - - 
55 SUCEVENI - - - - - 
56 ŞENDRENI 809,864 SF PNDR 2007-2013 Depozit sortare deşeuri, pubele pentru 

populaţie, maşina de gunoi,platforme 
stradale 

- 
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PROIECTE – MANAGEMENTUL DEŞEURILOR  

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro € 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

57 T.VLADIMIRESCU - - - - - 
58 TULUCEŞTI - Propunere Fonduri externe 

nerambursabile 
Sistem ecologic de gestionare a 
deşeurilor menajere 

- 

59 ŢEPU - intenţie - - - 
60 UMBRĂREŞTI 500,000 Proiect în lucru FEADR - - 
61 VALEA MĂRULUI - intenţie - - - 
62 VÂNĂTORI - - - - - 
63 VÂRLEZI - - - - - 
64 VLĂDEŞTI 400,000 Proiect PHARE 2005 Construirea de 15 platforme 

precolectare,1 platformă 
transfer.Transportul se face cu 1 
autogunoieră şi un vehicul de colectare 
containere 

- 

Sursa  Consiliul Judeţului Galaţi 
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Tabelul 13.5.- Proiecte privind dezvoltarea transportului public local la nivelul judeţului Galaţi 
 

PROIECTE – TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare  
(euro)  

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

- Achiziţionare mijloace de transport 
destinate populaţiei şcolare de învăţământ 

1,000,000 Propunere FE, BS, BL 

- Angajarea de personal pe durata existenţei 
serviciului 

- 

400,000 Propunere FE, BS, BL - Crearea de staţii de aşteptare pt mijloace 
de transport ale operatorilor autorizaţi. 

- 

200,000 Propunere FE, BS, BL - Modernizarea staţiilor de aşteptare pentru 
autovehiculelor operatorilor de transport 

- 

1 TECUCI 

500,000 Propunere FE, BS, BL - Înfiinţarea de linii de transport cu parc auto 
adecvat pentru turismul ecumenic şi cultural 
din zona municipiului Tecuci 

- 

2 TG BUJOR 150,000 Propunere BL Achiziţionarea a 2 autobuze de transport pe 
ruta Moscu-Tg.Bujor-Umbrăreşti 

- 

3 BĂLĂŞEŞTI 2,800,000 Intenţie - proiect integrat care va acoperi toate 
necesităţile 

- 

4 NICOREŞTI 200,000 Propunere Fonduri structurale dotarea cu microbuze şi înfiinţare serviciu - 
5 PRIPONEŞTI - Propunere FE -   
6 SCÂNTEIEŞTI 80,000 Propunere FEADR Achiziţie 2 microbuze - 
7 ŞENDRENI serviciu vizat spre concesionare 
8. VLĂDEŞTI INTENŢIE 

Sursa  Consiliul Judeţului Galaţi 
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Tabelul 13.6.- Proiecte privind dezvoltarea iluminatului public local la nivelul judeţului Galaţi 
 

PROIECTE - ILUMINAT PUBLIC 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

MUNICIPII ŞI ORAŞE 

1 GALAŢI 11,300,000 Derulare contract de 
delegare a gestiunii 
încheiat între 
Consiliul Local 
Galaţi şi SC Luxten 
Lighting Co 
Bucureşti(prelungit 
prin Act Adiţional) 

Bugetul local - Contractul de delegare a gestiunii cuprinde 
realizarea de lucrări de abilitare a iluminatului 
public în mun.Galaţi care includ montarea de 
corpuri de iluminat tip,stâlpi de 
iluminat,proiectoare,cabluri etc. 

- 

2,500 Propunere FE, BS, BL - Separarea sistemului de iluminat public de 
sistemul energetic. Realizarea la indicatorii 
generali de performanţă a sistemului de 
iluminat public. 

  

Propunere 1,500 
În 2007 prin HCL s-a 
aprobat demararea 
obiectivului de 
modernizare a 
iluminatului public 
parţial în mun.Tecuci 
în val de 39,90mii € 

FE, BS, BL - Realizarea iluminatului public specific 
fiecărei 
zone:stradal,pietonal,ornamental,arhitectural-
modernizare 

  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 Propunere FE, BS, BL - Realizarea extinderii iluminatului public în 
cartierele - Zona locuinţe Tecuciul 
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PROIECTE - ILUMINAT PUBLIC 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

Nou,Văleni,Gara Nord-centura ocolitoare  
 

2 

 
 
TECUCI 
 
 
 

6,000 Propunere FE, BS, BL - Execuţia staţiilor de producere energie 
electrică alternativă:eoliană,biomasa,etc. 

  

LEA 0,4KV L=2,6km, RAC 20KV+PTA63KVA 3 TG.BUJOR 287,425 Propunere BL 
LEA 0,4KV L=2,6km,LEA 0,4KV L=1,4km  

  

4 BEREŞTI - - - - - 
 

COMUNE 
 

5 BARCEA 16,393 - - - - 
6 BĂLĂBĂNEŞTI -   intentie Buget local Reabilitare reţea existentă   
7 BĂLĂŞEŞTI 1,500,000 intenţie PNDR cca. 700 stâlpi de iluminat public   
8 BĂLENI 16,500 Finalizat Venituri proprii 22km reţea electrică, 3 puncte de aprindere 

automatizată, 315 corpuri de iluminat 
  

9 BĂNEASA - - - - - 
10 BEREŞTI MERIA - - - - - 
11 BRĂHĂŞEŞTI 800,000 comanda SF BS+alte fonduri     
12 BRANIŞTEA   intentie   extindere reţea iluminat   
13 BUCIUMENI           
14 CAVADINEŞTI   Propunere   Reabilitare şi extindere iluminat public   
15 CERŢEŞTI - - - - - 
16 CORNI - - - - - 
17 COROD - - - - - 

5,000 PT+DE - Extindere reţele electrice iluminat public 
Cosmeşti-Deal - L=320m 

  18 COSMEŞTI 

30,000 PT+DE - Extindere reţele electrice iluminat public 
Cosmeşti-Vale - L=1250m 
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PROIECTE - ILUMINAT PUBLIC 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

19 C. NEGRI - intenţie       
20 CUCA - - - - - 
21 CUDALBI - - - - - 
22 CUZA VODĂ - - - - - 
23 DRĂGĂNEŞTI   intenţie       
24 DRĂGUŞENI - - - - - 
25 FÂRŢĂNEŞTI 26,971 Realizată Fondurii proprii - - 
26 FOLTEŞTI - - - - - 
27 FRUMUŞIŢA - - - - - 
28 FUNDENI   Propunere FE     
29 GHIDIGENI - - - - - 
30 GOHOR   intenţie       
31 GRIVIŢA 100,000 - BS,BL Înlocuire corpuri de iluminat cu cele economice   
32 INDEPENDENŢA - - - - - 
33 IVEŞTI 8,100 90% BL inlocuit 800 lămpi cu becuri economice şi se vor 

realiza 8 puncte de aprindere 
  

34 JORĂŞTI - - - - - 
35 LIEŞTI - - - - - 
36 MATCA - - - - - 
37 MĂSTĂCANI 180,000 intenţie - - - 
38 MOVILENI - - - - - 
39 MUNTENI 241,860 SF FEADR LEA 20KV L=0,3km 

LEA 0,4KV L=6,14km 
83 corpuri de iluminat public stradal  

- 

40 NĂMOLOASA 120,000 Se va intocmi proiect - - - 
41 NEGRILEŞTI 500,000 Proiectare - - - 
42 NICOREŞTI 150,000 propunere fonduri structurale extindere reţea, lămpi economice, 

automatizarea punctelor de aprindere 
- 

43 OANCEA 2,798,328 proiect în lucru FEADR măsura 322 - - 
44 PECHEA 30,000 nu exista proiect - - - 
45 PISCU - - - - - 
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PROIECTE - ILUMINAT PUBLIC 

Nr.crt LOCALITATEA Valoare 
euro 

Stadiul lucrării Schema finanţare Date tehnice Observaţii 

46 POIANA - - - - - 
47 PRIPONEŞTI   Propunere FE - - 
48 RĂDEŞTI 300,000 Comandat SF FE Extindere reţea publică de joasă tensiune şi a 

reţelei publice de iluminat -1km 
- 

49 REDIU 22,960 finalizată BL Extindere iluminat public - 
50 SCÂNTEIEŞTI 285,714 Propunere BL Reabilitare reţea iluminat public 28km - 
51 SCHELA 10,000 în derulare Sponsorizare Petrom 3 km de reţea   
52 SL. CONACHI -         
53 SMÂRDAN 226,180 Propunere BS Extindere iluminat public cartierele noi din satele 

Smârdan,M.Kogălniceanu şi Cismele 
- 

54 SMULŢI - - - - - 
55 SUCEVENI - - - - - 
56 ŞENDRENI - - - - - 
57 TUDOR 

VLADIMIRESCU 
- - - - - 

58 TULUCEŞTI - Propunere Fonduri externe 
nerambursabile 

Înfiinţarea şi extinderea reţelei de iluminat public 
în comuna Tuluceşti 

- 

59 ŢEPU 138,888 intenţie       
60 UMBRĂREŞTI - - - - - 
61 VÂNĂTORI - Proiect extindere - - - 
62 VÂRLEZI - - - - - 
63 VALEA 

MĂRULUI 
  intenţie       

64 VLĂDEŞTI 300,000 Proiect strategic - - - 
Sursa  Consiliul Judeţului Galaţi 
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ANEXA 1-  
CADRUL LEGISLATIV AL FUNDAMENTĂRII STRATEGIEI CONSILIULUI 

JUDEŢULUI GALAŢI PRIVIND ACCELERAREA SERVICIILOR 
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 

⇒ HOTĂRÂRE nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 

⇒ Legea nr. 241/2006 care abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

⇒ Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr.13 din 20 februarie 2008 ;  

⇒ Lege nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/2006 privind serviciului de 

salubrizare a localitatilor; 

⇒ Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

⇒ Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 

⇒ Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

⇒ Legea nr. 195/2006, legea-cadru a descentralizării 

⇒ Legea nr.325/2006 legea serviciului public de alimentare cu energie termică 

⇒ Ordonanţa de Urgenţă  nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006. 

⇒ Legea nr.149 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică 
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ANEXA 2 - ABREVIERI  UTILIZATE 
 
APM   Agenţie pentru protecţia mediului 

ANRSC  Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Publice de 

   Gospodărie Comunală 

BEI   Banca Europeană de Investiţii 

BERD   Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare 

BIRD   Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare 

CE   Consiliul European 

CM   Comitet de monitorizare 

DG   Direcţia Generală 

IMA   Instalaţii mari de ardere 

ISO   Organizaţia Internaţională pentru Standardizare 

ISPA   Instrument structural de pre-aderare 

l.e.   Locuitori echivalenţi 

MAI   Ministerul Administraţiei şi Internelor 

MFP   Ministerul Finanţelor Publice 

MMDD  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 

MMSSF  Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

POS   Programele operaţionale sectoriale 

PPP   Parteneriat public-privat 

IFI   Instituţii de finanţare internaţionale 

INS   Institutul naţional de statistică 

PET   Ambalaje din polietilenă tereftalată 

PHARE  Ajutor pentru reconstrucţia economică - Polonia şi Ungaria 

PNGD   Planul naţional de gestionare a deşeurilor 

SAPARD  Instrumentul special de preaderare pentru agricultură şi 

   dezvoltare rurală 

SIM   Sistem integrat de monitorizare 

UE   Uniunea Europeană 

UCM   Unitate centrală de monitorizare 

ULM   Unitate locală de monitorizare 

CSC   Comisariatul pentru Societatea Civilă  
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	Pe grupe de vârstă
	UM
	Comune cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă 
	UM

	 Starea actuală a sistemului existent de alimentare centralizată cu energie termică 
	Reţeaua secundară, de la PT/SC la consumatori are o lungime totală însumată de 559,8km, iar gradul de uzură al reţelei cumulează un procent de 66,68.  


