
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea Studiului de fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Galați – etapa 2“ 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6928/18.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

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

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

Având în vedere adresele nr. 3552/03.08.2022, nr. 2854/21.06.2022 și nr. 
2616/08.06.2022 a Societății Apă Canal S.A. Galaţi, înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi 
cu  nr. 7382/1/03.08.2022, nr. 7382/21.06.2022 și nr. 6928/08.06.2022; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (5) lit. m) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate revizia 1 și indicatorii tehnico-economici aferenți 

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 
2“, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Marilena Samoilă/                                                                                                                       Director Executiv -  
1 ex./09.08.2022                            Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului, 

Ionel Coca                                                                                                            



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6928 din 18.08.2022 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți „Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 
2“ 

 
Pentru a asigura o absorbţie şi o utilizare eficientă a fondurilor de la Uniunea Europeană, 
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a elaborat Programul Operațional Infrastructură Mare 
(POIM) 2014-2020 pentru continuarea investițiilor necesare conformării cu prevederile Directivei 
Europene pentru apă și apă uzată, tinand cont de angajamentele incheiate între România şi 
Uniunea Europeană pentru Capitolul 22 - Protecţia Mediului, şi reprezintă baza de selecţie a 
proiectelor care urmează să fie finanţate pe viitor.  
 
Pentru respectarea Directivei UE 91/271/CEE și a Directivei UE 98/83/CE s-a elaborat Studiul de 
fezabilitate revizia 1 si indicatorii tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată in județul Galați - etapa 2“ în care sunt incluse investiții în 2 
unități administrativ-teritoriale, investițiile având o valoare totală de 53.161.373 euro fără TVA. 
 
Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului sunt: execuție statii de clorinare apă - 1 
unitate; execuție stații de pompare apă potabila - 2 unități; execuție rezervoare înmagazinare apa 
potabila - 2 unități; reabilitare și extindere aducțiuni și rețele apă - 113,046 km; executie stații de 
pompare apă uzată - 20 unități; extindere rețele canalizare si conducte refulare - 100,929 km. 
 
În conformitate cu dispozițiile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, investițile realizate pe teritoriul unei unități administrativ-
teritoriale de care beneficiază unul sau mai multe unități administrativ-teritoriale, la finalizare devin 
proprietatea publica a UAT Județul Galați. Astfel, din valoarea totală de 53.161.373 euro fără TVA, 
UAT Județul Galați beneficiază de 1.160.402 euro fără TVA. Principalii indicatori tehnico-economici 
ai UAT Județul Galați sunt: extindere conductă de aducțiune apă - 4,623 km și execuție stație de 
pompare apă potabilă - 1 unitate, amplasate pe teritoriul UAT Tecuci și care vor deservi UAT 
Matca. 
 
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./09.08.2022      .                         Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 6928/18.08.2022 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți „Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 2“ 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Studiului de fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Galați – etapa 2“. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- adresele nr. 3552/03.08.2022, nr. 2854/21.06.2022 și nr. 2616/08.06.2022 ale Societății Apă 
Canal S.A. Galaţi, înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi cu  nr. 7382/1/03.08.2022, nr. 
7382/21.06.2022 și nr. 6928/08.06.2022; 
- 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, cu modificările şi completările ulterioare, 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. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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 Studiului de 
fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 2“, îndeplineşte 
condiţiile de legalitate. 
 

Marilena Samoilă/1 ex./09.08.2022                                                    Director Executiv  –  Camelia Epure 
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