
































































































CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 14.358 din 6.12.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Listei prioritare 

a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi  
şi a Master Planului aferent infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați 

 

Pentru a asigura o absorbţie şi o utilizare eficientă a fondurilor de la Uniunea Europeană, Ministerul 
Fondurilor Europene (MFE) a elaborat Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 
pentru continuarea investițiilor necesare conformării cu prevederile Directivei Europene pentru apă și 
apă uzată, investiții demarate inițial prin Programul Operaţional Sectorial pentru Mediu (POS Mediu). 
Atât POS Mediu, cât și POIM iau în considerare angajamentele încheiate între România şi Uniunea 
Europeană pentru Capitolul 22 - Protecţia Mediului şi reprezintă baza de selecţie a proiectelor care 
urmează să fie finanţate pe viitor.  

Valoarea investițiilor necesare pentru județul Galați până în anul 2045, în conformitate cu prevederile 
Master Planului actualizat, este de 1.057.975.738 euro. Master Planul actualizat în anul 2022 oferă 
continuarea strategiei de dezvoltare în județul Galați în sectorul de apă potabilă şi ape uzate, în 
perioada 2022-2045. Astfel, sunt incluse măsurile de investiţii necesare pentru respectarea Directivelor 
UE relevante, Directiva UE 91/271/CEE și Directiva UE 98/83/EC, precum şi o prioritizare şi etapizare 
progresivă a acestor măsuri. 

Actualizarea Master Planului a devenit necesară ca urmare a elaborării Studiului de fezabilitate pentru 
„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați - etapa 2” și a 
revizuirii listei de investiții prioritare. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa 
Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, 
obiectivului specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a 
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, finanțarea prin POIM se poate aproba 
daca acestea sunt incluse în lista prioritară de investiții.  

Valoarea totală a costurilor directe, în prețuri constante, pentru lucrările de investiții incluse în proiectul 
„ Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, etapa 2” sunt 
următoarele: 

 Sursa de finanţare 

Fonduri Coeziune 
(Euro) 

POIM/ PODD 

(Euro) 

Total apă 20.535.584 

Total apă uzată 14.194.304 

TOTAL  
34.729.888 

 
În concluzie, scopul actualizării Master Planului este acela de a asigura îndeplinirea condițiilor de 
eligibilitate impuse pentru aprobarea finanțării prin POIM/PODD a „Proiectului Regional de Dezvoltare 
a Infrastructurii de Apă și Apa Uzată în Județul Galați, etapa 2”, respectiv este necesar a se corela lista 
prioritară de investiții pentru POIM etapa 2 din Master plan cu lista de investiții rezultată din studiul de 
fezabilitate.  

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere publică. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor interesate din aparatul propriu, precum şi avizele 
Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
P R E Ș E D I N T E, 

 COSTEL FOTEA 

Marilena Samoilă/                                                          Director Executiv -  
1 ex./05.12.2022      .                              Camelia Epure 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                            Nr. 14358/6.12.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Listei prioritare  

a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi  
şi a Master Planului aferent infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură 
serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi şi a Master Planului aferent infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Galați. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- solicitarea de clarificări din partea autorității finanțatoare pentru actualizarea Listei prioritare a 
obiectivelor de investiţii; 
- prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează: „În exercitarea 
competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile 
administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: a) elaborarea şi aprobarea 
strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor 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”; 
- prevederile art. 14 lit. b) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare, republicată, care stipulează: „Autorităţile administraţiei publice locale au, în raport 
cu utilizatorii pe care îi reprezintă, următoarele sarcini şi responsabilităţi: b) să promoveze 
dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului”. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, potrivit prevederilor art. 173 alin. (3) lit. d) 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean, în 
exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, „adoptă strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza 
propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu 
autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, 
inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora” iar conform prevederilor art. 173 
alin. (5) lit. m), consiliul județean îndeplinește atribuții privind gestionarea serviciilor publice de 
interes județean, asigurând cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate 
publică de interes județean. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Listei 
prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi şi 
a Master Planului aferent infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, îndeplineşte 
condiţiile de legalitate. 
 

Marilena Samoilă/1 ex./05.12.2022                                                    Director Executiv  –  Camelia Epure 
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