COMUNICAT DE PRESĂ
Primarul Municipiului Tecuci ar trebui să conștientizeze ce presupune
blocarea 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
07.06.2022
Urmare articolului “Primarul Tecuciului are “meci” (și) cu Apă Canal. Acuzații la
adresa municipalității”, articol publicat în cotidianul Viața Liberă din 2 iunie 2022,
1. Cu privire la afirmația domnului primar al municipiului Tecuci, Costin LucianGrigore, “am analizat propunerea și nu mai suntem de acord. Între timp am
identificat surse de finanțare pentru reabilitarea parcului și a unei artere de
circulație, prin și pe care se dorea efectuarea lucrărilor de către Apa Canal, iar
prioritate are dezvoltarea Tecuciului […]”, precizăm următoarele:
• Domnul primar face referire la traseul unei conducte de aducțiune apă
De225mm, pentru care Primăria Tecuci a emis Certificatul de urbanism nr.
527/15.09.2021, traseu amplasat pe str. Ștefan Corodeanu și un drum care
ocolește parcul existent. Prin urmare, afirmația dânsului este eronată; investiția
APA CANAL S.A. Galați nu afectează sub nicio formă terenul pe care este
amplasat parcul și nu poate afecta posibile investiții ulterioare de modernizare
a acestuia.

•
•
•

• Drumul care ocolește parcul este un drum de pământ. Presupunând că acesta ar
fi “artera de circulație” pe care domnul primar dorește să o modernizeze,
precizăm ca aducțiunea de apă se amplasează pe o parte a acestui drum, fără a
afecta nicio lucrare de modernizare a acestuia.
2. Cu privire la afirmația domnului Costin Lucian-Grigore “În urma reanalizării
vom solicita o altă variantă de traseu deoarece nu este nicio problemă ca
aducțiunea să fie mutată o stradă, sau chiar două”, precizăm următoarele:
o Pentru elaborarea studiului de fezabilitate, documentațiilor pentru avize,
autorizații, proiect tehnic și documentații de atribuire, APA CANAL S.A.
Galați are semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,
Contractul de finanțare nr. 503/2021, în valoare de 3.900.454,67 lei.
o Până la aceasta dată, Consultantul a predat toate documentațiile incluse în
contractul de servicii, așa cum au fost ele enumerate mai sus.
o S-au realizat deja cheltuieli cu avizele și acordurile solicitate prin certificatul
de urbanism, în valoare de 55.000 lei.
La acest moment nu se mai poate realiza nicio modificare a traseului stabilit prin
Certificatul de urbanism, întrucât consecințele sunt următoarele:
➢ Modificarea traseului presupune modificarea studiului de fezabilitate, a
documentațiilor pentru avize, acorduri și autorizații, a proiectui tehnic și a
documentațiilor de atribuire, iar toate costurile suplimentare ar trebui suportate
de către Primăria Tecuci.
➢ Se impune obținerea unui alt Certificat de urbanism și implicit a tuturor
avizelor solicitate prin acesta, ceea ce implică o cheltuială suplimentară de
minim 55.000 lei, care ar trebui să fie suportată de către Primăria Tecuci.
➢ Reluarea procedurii de mediu implică nu doar costuri ci și timp, ceea ce poate
conduce la pierderea finanțării aferente proiectului.
➢ În cazul pierderii finanțării proiectului, valoarea întregului contract de servicii,
de 3.900.454,67 lei, se returnează ministerului, cheltuiala urmând a se recupera
de la Primăria Tecuci.
➢ Returnarea către minister a contravalorii investitiilor realizate prin proiectele
anterioare, respectiv reabilitarea și extinderea stației de epurare din Tecuci,
execuție stație pompare apă uzată și conductă de refulare, în valoare de
cca. 9 milioane euro, cheltuială ce se impune a se recupera ulterior de la
Primăria Tecuci.

Prin urmare, este evident ca domnul Costin Lucian-Grigore nu acționează în interesul
tecucenilor, ci riscă să afecteze bugetul local al municipiului Tecuci prin
comportamentul său și refuzul de a supune spre aprobare Consiliului Local Tecuci
proiectul de hotărâre necesar aprobării aplicației de finanțare de către Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene.
În condițiile în care domnul Costin Lucian-Grigore continuă să refuze includerea în
sedința de Consiliu Local a proiectului de hotărâre, Societatea APA CANAL S.A.
Galați va fi obligată să solicite sprijinul autorităților centrale, guvern, minister etc.
pentru deblocarea situației. De asemenea, după caz, ne vom adresa instanțelor de
judecată pentru recuperarea oricărui prejudiciu creat prin comportamentul domnului
primar, care sfidează normele legale și angajamentele asumate de România în ceea ce
privește respectarea Directivelor Europene.

