
 
         

COMUNICAT DE PRESĂ 
Primarul  Municipiului Tecuci blochează derularea  

Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată  

în Județul Galați - etapa 2, proiect finanțat din fonduri europene,                            

în valoare de aprox. 50 milioane Euro fără TVA 

               02.06.2022  
 

Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați, urmează să implementeze                

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Galați - etapa 2, proiect finanțat din fonduri europene, care include investiții în UAT 

Matca (sistem de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga comună), precum  

și reabilitare conductă aducțiune și rețele de distribuție în municipiul Galați.  

Investițiile propuse în cadrul acestui proiect au impact asupra a 120.170 locuitori în 

ceea ce privește apa potabilă și asupra a 12.440 locuitori în ceea ce privește preluarea, 

transportul și tratarea apei uzate. 

Pentru derularea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Galați - etapa 2”, împreună cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului 

Tecuci s-a identificat, în anul 2021, traseul optim de amplasament, pe teren 

aparținând domeniului public, a următoarelor investiții necesare în proiect:  

• conductă de aductiune, cu o lungime de aproximativ 4,288 km, amplasată pe 

strada Ștefan Corodeanu și DJ 251, până la limita cu UAT Matca 

• o stație de pompare apă potabilă, amplasată adiacent DJ 251.  

Pentru aceste investiții, Primăria Municipiului Tecuci a emis deja Certificatul de 

urbanism nr. 527/15.09.2021. 

Începând cu anul 2022, APA CANAL S.A. Galati a solicitat adoptarea unui proiect de 

hotărâre pentru punerea la dispoziție a terenurilor necesare realizării acestor investitii, 

acest document reprezentând un document de eligibilitate, obligatoriu, solicitat de 

către finanțator, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. 

La ședința de Consiliu Local din 31.05.2022, deși proiectul de hotărâre a fost 

inclus pe ordinea de zi, în timpul sedinței, primarul Costin Lucian-Grigore a 

retras proiectul de hotărâre, fără niciun motiv. 



 

UAT Matca face parte dintr-o aglomerare cu peste 10.000 l.e. (locuitori echivalenți), 

pentru care există obligativitatea de conformare în ceea ce privește respectarea 

condițiilor impuse de Directiva 98/83/CE privind calitatea apei și Directiva 

91/271/CEE privind tratarea apelor uzate, termenul limită de conformare, anul 2015, 

fiind depășit cu mult. 

În scopul asigurării condițiilor pentru conformarea UAT Matca, APA CANAL S.A.  

Galati a realizat deja investiții finantate din fonduri europene, în proiectele anterioare, 

respectiv proiectul finanțat prin POS Mediu și proiectul finanțat prin POIM - etapa 1, 

proiecte în care s-au realizat următoarele investiții:  

• reabilitarea frontului de captare de la Rotunda; 

• extinderea și reabilitarea stației de epurare ape uzate din Tecuci; 

• execuție stație de pompare apă uzată și conducta de refulare pentru UAT 

Matca. 

Valoarea investițiilor sus menționate, realizate pe teritoriul UAT Tecuci, pentru 

alimentarea cu apă potabilă a UAT Matca, precum și preluarea, transportul și tratarea 

apelor uzate din UAT Matca, este de cca. 40.810.000,00 lei. 

Prin comportamentul său, total împotriva legii, primarul Costin Lucian-Grigore 

pune în pericol posibilitatea de a accesa finanțare europeană pentru înființarea 

unui sistem public de alimentare cu apă și rețea de canalizare în UAT Matca, 

aceasta fiind cea mai mare comună din judet care nu beneficiază în prezent de 

aceste servicii publice. 

 


