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Apă Canal SA Galați a semnat Contractul de servicii pentru proiectul 
„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborare documentații de 
atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu 

apă și de canalizare în județul Galați - etapa 2” finanțat prin 

Programul Operațional Infrastructura Mare în județul Galați 2014-2020 
 
 

 

Societatea Apă Canal SA Galaţi a semnat pe 11.05.2021, în prezența domnului Costel 
Fotea, presedintele Consiliului Județean Galați, și a domnului Ionuț Pucheanu, primarul 
Municipiului Galați,  cu TPF INGINERIE S.R.L., Contractul de servicii nr.13722/11.05.2021, 
aferent investiției „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborare 
documentații de atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de 
alimentare cu apă și de canalizare în județul Galați - etapa 2” - Cod SMIS 2014+ 
140497, proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare 2014-2020. 

Durata contractului este de 17 luni de la data ordinului de începere,  iar valoarea 
contractului este de 3.305.486,80 lei cu TVA. 

Finanţarea proiectului este asigurată prin finanţare nerambursabilă din Fondul de 
Coeziune în valoare de 2.361.062 lei; finanţare nerambursabilă din bugetul de stat de 
388.880,80 lei; finanţare din bugetul local în valoare de 27.777,20 lei. 

Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 527.766,80 lei, reprezentând TVA. 

Obiectivul general al proiectului de Asistență Tehnică este de a asigura elaborarea 

documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții aferente 

municipiului Galați și UAT Matca, din fondurile europene. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

1. Sprijin în elaborarea aplicației de finanțare și pregătirea documentelor suport 

(Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, 

documentații avize, autorizații etc.) 

2. Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus 

(tehnică, economică, financiară, mediu etc.) 

3. Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de furnizare, servicii și 

lucrări rezultate din planul de achiziții care trebuie să fie parte a studiului de fezabilitate 

4. Actualizarea master planului județean. 


