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ANEXA 2-10 b 

 

 

 

 

 

Investitii din cadrul POIM – Infrastructura de apa uzata 
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Aglomerare Denumire investiţie U.M. Cantitate Impact 

Galați 

Extindere rețea de 

canalizare,inclusiv cămine de 
vizitare,cămine de racord 

m 15.745 

Accesul la serviciul public 

de apa uzata a intregii 
populatii existenta in 
localitate 

Reabilitare rețea de canalizare, 

inclusiv cămine de vizitare, 
cămine de racord 

m 1.396 

Diminuarea debitului de 

apa provenit din 
infiltratii, reducerea 

costului de oparare si 
intretinere a sistemului 
de apa uzata 

Conducta refulare m 11.438 

Transportul apele uzate 

preluate din reteaua de 
canalizare catre statia de 
epurare in vederea 
tratarii acestei avand ca 
scop final protejarea 
mediului 

Staţii de pompare noi buc 13 
Preluarea si transportul apei 
uzate colectate din reteaua 
de canalizare 

Retehnologizare stație de 
pompare existenta 

buc 1 

Preluarea apei uzate si 
transportul acestiea catre 

SE in vederea imbunatatirii 
calitatii influentului, 

reducerea costurilor de 
operare si intretinere prin 
reducerea consumului de 
energie , siguranta in 
exploatare  

Șendreni 

Infiintare rețea de canalizare, m 40.821 

Accesul la serviciul public 

de apa uzata a intregii 
populatii existenta in 
localitate 

Conducta refulare m 17.117 

Transportul apele uzate 
preluate din reteaua de 
canalizare catre statia de 
epurare in vederea tratarii 
acestei avand ca scop final 

protejarea mediului 

Staţii de pompare noi buc 14 

Preluarea si transportul apei 
uzate colectate din reteaua 
de canalizare 

Braniștea 

Infiintare rețea de canalizare, m 21.629 

Accesul la serviciul public 

de apa uzata a intregii 
populatii existenta in 
localitate 

Staţii de pompare noi buc 4 

Preluarea si transportul apei 

uzate colectate din reteaua 
de canalizare 

Conducte de refulare  m 3.953 

- Necesare pentru 

transportul apei uzate de la 
stația de pompare în 
colectorul principal 

Independența 
Extindere rețea de 
canalizare,inclusiv cămine de 

m 12.465 
- Deoarece rețeaua 
existentă nu acoperă în 
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Aglomerare Denumire investiţie U.M. Cantitate Impact 

vizitare,cămine de racord întregime zonele locuite 

Conducte refulare m 9.376 

- Necesară pentru 

transportul apei uzate de la 
stația de pompare în 
colectorul principal 

Staţii de pompare noi buc 5 

Preluarea si transportul apei 

uzate colectate din reteaua 
de canalizare 

Piscu 

Infiintare rețea de canalizare, m 31.461 

Accesul la serviciul public 
de apa uzata a intregii 
populatii existenta in 

localitate 

Conducte refulare m 7.155 

- Conducta de refulare 

transporta apele uzate de la 
stația de pompare în 
colectorul principal 

Staţie pompare ape uzate 

 
buc 10 

Preluarea si transportul apei 

uzate colectate din reteaua 
de canalizare 

Tudor 
Vladimirescu 

Infiintare rețea de canalizare, m 46.726 

Accesul la serviciul public 

de apa uzata a intregii 
populatii existenta in 
localitate 

Conducte refulare m 10.295 

- Conducta de refulare 

transporta apele uzate de la 
stația de pompare în 
colectorul principal 

Staţie pompare ape uzate buc 5 
Preluarea si transportul apei 

uzate colectate din reteaua 
de canalizare 

Hanu Conachi 

Infiintare rețea de canalizare, m 24.604 

Accesul la serviciul public 

de apa uzata a intregii 
populatii existenta in 
localitate 

Conducte refulare m 3.100 

- Conducta de refulare 

transporta apele uzate de la 

stația de pompare în 
colectorul principal 

Staţie pompare ape uzate buc 3 
Preluarea si transportul apei 
uzate colectate din reteaua 
de canalizare 

Smârdan 

Extindere rețea de 

canalizare,inclusiv cămine de 
vizitare,cămine de racord 

m 39.369 
- Deoarece rețeaua 

existentă nu acoperă în 
întregime zonele locuite 

Staţii de pompare noi buc 12 
Preluarea si transportul apei 

uzate colectate din reteaua 
de canalizare 

Conducte refulare m 12.129 

- Necesare pentru 

transportul apei uzate de la 

stația de pompare în 
colectorul principal 

Pechea 
Extindere rețea de 

canalizare,inclusiv cămine de 
vizitare,cămine de racord 

m 15.727 
- Deoarece rețeaua 

existentă nu acoperă în 
întregime zonele locuite 
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Aglomerare Denumire investiţie U.M. Cantitate Impact 

Staţii de pompare noi buc 30 

- Necesare pentru a pompa 

și transporta apele uzate 
colectate în zonele 
depresionare 

Conducte refulare m 5.246 

- Necesare pentru 

transportul apei uzate de la 
stația de pompare în 
colectorul principal 

Liești 

Extindere rețea de 
canalizare,inclusiv cămine de 
vizitare,cămine de racord 

m 43.947 
- Deoarece rețeaua 
existentă nu acoperă în 
întregime zonele locuite 

Staţii de pompare noi buc 23 

- Necesare pentru a pompa 
și transporta apele uzate 

colectate în zonele 
depresionare 

Conducte refulare m 6.203 

- Necesare pentru 

transportul apei uzate de la 
stația de pompare în 
colectorul principal 

Movileni 

Infiintare rețea de canalizare, m 24.695 

Accesul la serviciul public 

de apa uzata a intregii 
populatii existenta in 
localitate 

Staţii de pompare noi buc 2 

- Necesare pentru a pompa 

și transporta apele uzate 
colectate în zonele 
depresionare 

Conducte refulare m 1.237 

- Necesare pentru 

transportul apei uzate de la 
stația de pompare în 
colectorul principal 

Stație de epurare nouă buc 1 

- Respectarea cerințelor 
Directivei 91/271/CEE 

privind epurarea apelor 
uzate orășenești 

Cosmești 

Infiintare retea de canalizare m 41.123 

Accesul la serviciul public 

de apa uzata a intregii 
populatii existenta in 
localitate 

Staţii de pompare noi buc 5 

- Necesare pentru a pompa 

și transporta apele uzate 
colectate în zonele 
depresionare 

Conducte refulare m 4.023 

- Necesare pentru 

transportul apei uzate de la 
stația de pompare în 
colectorul principal 

Tecuci 

Extindere rețea de 

canalizare,inclusiv cămine de 
vizitare și cămine de racord 

m 30.743 
- Deoarece rețeaua 

existentă nu acoperă în 
întregime zonele locuite 

Reabilitare rețea de 

canalizare,inclusiv cămine de 
vizitare,cămine de racord 

m 6.496 
- Deoarece colectorul nu 
asigură panta corectă. 

Staţii de pompare noi buc 15 
- Necesare pentru a pompa 

și transporta apele uzate 
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Aglomerare Denumire investiţie U.M. Cantitate Impact 

colectate în zonele 
depresionare 

Conducte refulare m 6.189 

- Necesare pentru 

transportul apei uzate de la 
stația de pompare în 
colectorul principal 

Berești 

Extindere rețea de 
canalizare,inclusiv cămine de 
vizitare și cămine de racord 

m 31.152,5 
- Deoarece rețeaua 
existentă nu acoperă în 
întregime zonele locuite 

Reabilitare rețea de 
canalizare,inclusiv cămine de 

vizitare, cămine de racord 

m 2.363 
- Deoarece colectoarele 
existente au un grad 

avansat de uzura 

Staţii de pompare noi buc 11 

- Necesare pentru a pompa 

și transporta apele uzate 
colectate în zonele 
depresionare 

Conducte refulare m 3.019 

- Necesare pentru 

transportul apei uzate de la 
stația de pompare în 
colectorul principal 

Stație de epurare nouă buc 1 

- Respectarea cerințelor 

Directivei 91/271/CEE 
privind epurarea apelor 
uzate orășenești 

 

 

 

 

 

 
 


