
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 104/2020 
privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, către Societatea AQUAVAS 

S.A. Vaslui a conductei de aducțiune Tutova – Bârlad, a 14 puțuri, precum și a 
mijloacelor fixe aferente 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 10748 din 15.07.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate nr. 10759 din 15.07.2020 al Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și 

disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, 
protecția mediului înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes 
județean; 

- adresele Societății AQUAVAS S.A. Vaslui cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
nr. 8969/16.06.2020,  respectiv nr. 10106/06.07.2020; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
de canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități 
Publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui (APC Vaslui) și operatorul regional, Societatea 
AQUAVAS S.A. Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

în conformitate cu: 
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  
- art.22 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 173 alin.(1) lit. d) și alin.(5) lit.m), art. 297 alin.(1) lit.b), art. 303 

alin.(1),(2),(4), art. 305-308, art. 313 alin.(1) lit. a), b), f) și g), art. 315 și art.324 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.               
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – (1) Se aprobă concesionarea, prin atribuire directă, către Societatea 
AQUAVAS S.A. Vaslui a conductei de aducțiune Tutova – Bârlad, a 14 puțuri, precum și a 
mijloacelor fixe aferente, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre. 

(2) Durata concesiunii este de 39 de ani. 
(3) Redevența este de 5.476 lei/an și se face venit la bugetul local al 

județului Vaslui. 
 Art.2. – (1) Se aprobă documentația de atribuire în forma prevăzută în 

anexele nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



(2) Se aprobă Contractul-cadru de concesiune, conform anexei nr. 3 care face 
parte din prezenta hotărâre. 

(3) Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze, în 
numele și pentru Județul Vaslui, contractul de concesiune în forma prevăzută la          
alin. (2). 

Art.3. – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui, Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, președintelui consiliului județean, 
precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
Vaslui, 23 iulie 2020 

 
         PREȘEDINTE, 
                               Dumitru Buzatu 
 
 
                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    Anexa nr. 1 
                                                                                       la Hotărârea nr. 104/2020 

 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale conductei de aducțiune Tutova – Bârlad, a 14 puțuri, precum și a mijloacelor fixe 

aferente ce urmează a fi concesionate către Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui 
 
 
 

Nr. 
Crt. Denumirea bunului 

Persoana juridică 
la care se află în 

proprietate bunul 

Persoana juridică 
căreia i se 

concesionează 
bunul 

Caracteristici tehnice 

1 Conductă aducțiune 
Tutova – Bârlad 
OL Dn 600 – 16,2 km 

Județul Vaslui Societatea AQUAVAS 
S.A. Vaslui 

Lungime totală – 16,2 km 
Amplasament – adiacent drumului 
european E581, pe raza 
localităților Tutova – Bădeana - 
Bârlad 
Valoare inventar – 886.914,86 lei 

2 14 puțuri și 
mijloacele fixe 

Județul Vaslui Societatea AQUAVAS 
S.A. Vaslui 

Amplasament – adiacent drumului 
european E581, pe raza 
localităților Tutova – Bădeana –  
Bârlad 
Valoare inventar – 2.907.511,65 
lei 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      Anexa nr. 2 
                                                                                        la Hotărârea nr. 104/2020 

 
 

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL 
 Denumirea concedentului: 

- Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui 
 Codul Fiscal al concedentului este 3394171. 
 Adresa și datele de contact ale concedentului: 

- Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, localitatea Vaslui, județul Vaslui 
- Telefon: 0235/361089 – interior 113  
- Fax: 0235/361090, e-mail: patrimoniu@cjvs.eu; cjvaslui@cjvs.eu 

 Reprezentant legal – Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui,. 
 
 

II. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE 
CONCESIONARE 

 
Atribuirea contractului de concesiune se va face prin atribuire directă, conform 

prevederilor art.22 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 315 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
  

 
III. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 

 
1. Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, închirierea, 

executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a 
tribunalului în a cărei jurisdicție se află sediul concedentului. 

 
IV. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

 Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contract. 
 Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității. 
 Contractul de concesiune trebuie să conțină: 

- Partea reglementară a contractului; 
-  Alte clauze contractuale stabilite de părți prin acordul comun. 

 Forma și conținutul-cadru al contractului de concesiune sunt prezentate în anexa 
nr. 3 la prezenta hotărâre. 
  

 
 
 
 

mailto:patrimoniu@cjvs.eu
mailto:cjvaslui@cjvs.eu


 
                                                                                                  Anexa nr. 3 
                                                                                       la Hotărârea nr. 104/2020 

 
 

CONTRACT-CADRU DE CONCESIUNE 
 

1.  Părțile contractante 
1.1. Județul Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel mare, nr. 79, având 
contul IBAN nr. RO02TREZ65621A300530XXXXX deschis la Trezoreria Vaslui, cod fiscal 
3394171, telefon 0235/361096, fax 0235/361090, reprezentat legal de domnul Dumitru 
Buzatu – președinte al consiliului județean, în calitate de concedent, pe de o parte,  

și 
1.2. Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, reprezentată prin domnul Gabriel Beșleagă – 
director general, cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, având cod IBAN 
RO60RNCB0259028452770001,  înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J37/682/2005, 
CUI RO 17986823, telefon/fax 0235311600/0235311700, în calitate de concesionar, pe de 
altă parte, 
 în temeiul prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – 
județul Vaslui nr.1727/2010, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr. _____/____.07.2020 privind aprobarea concesionării, prin 
atribuire directă, către Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui a conductei de aducțiune Tutova – 
Bârlad, a 14 puțuri, precum și a mijloacelor fixe aferente, 

 
încheie prezentul contract de concesiune. 
 
2. Obiectul contractului de concesiune 
2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea conductei de aducțiune 
Tutova – Bârlad, a 14 puțuri, precum și a mijloacelor fixe aferente, prevăzute în anexa la 
prezentul contract. 
2.2. Este interzisă subconcesionarea/închirierea, în tot sau în parte, către o terță 
persoană, a bunului concesionat. 
2.3. Obiectivele concesiunii: 

a) exploatarea în condiții de eficiență a bunului concesionat; 
b) respectarea normelor legale privind protecția mediului înconjurător; 
c) atragerea la bugetul local al județului de fonduri suplimentare rezultate în urma 

administrării optime bunului concesionat; 
2.4. Bunurile de retur, constând în bunurile concesionate, revin de plin drept, gratuit și 
liber de orice sarcini, concedentului, la încetarea contractului de concesiune. 
2.5. Bunurile proprii, care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de acesta pe 
durata concesiunii, la încetarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea 
acestuia. 
 
3. Termenul 
 Durata concesiunii este de 39 ani, iar contractul de concesiune produce efecte 
începând de astăzi ______________, data semnării acestuia. 
 
4. Redevența 
4.1. Redevența este de 5.476 lei/an și va fi actualizată anual, prin act adițional, cu 
indicele de inflație.  
4.2. Plata redevenței se face anual, până la data de 30 octombrie, în contul IBAN 
RO02TREZ65621A300530XXXXX. 



4.3. Pentru neplata redevenței/executarea cu întârziere a acestei obligații, 
concesionarul datorează penalități de 0,02 % / zi de întârziere, calculate la valoarea 
redevenței restante. 
4.4. Neplata redevenței pentru obiectul concesiunii pentru o perioadă de un an duce la 
rezilierea contractului de plin drept, fără nici o notificare privind punerea în întârziere, 
fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței. 
 
5. Drepturile părților 
5.1. Drepturile concesionarului 

5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata, pe riscul și răspunderea sa, bunul 
proprietate publică ce face obiectul prezentului contract de concesiune, 
potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. 

5.2. Drepturile concedentului 
5.2.1. Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de 

concesiune modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către 
concesionar. 

5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului. 
5.2.3. Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a 

contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din 
motive excepționale legate de interesul local sau național, după caz. 

 
6. Obligațiile părților 
6.1. Obligațiile concesionarului 

6.1.1. Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace, în regim de 
continuitate și de permanență a bunului imobil care face obiectul concesiunii. 

6.1.2. Concesionarul este obligat să plătească redevența pentru obiectul concesiunii. 
6.1.3. Concesionarul are obligația de a restitui bunul concesionat la încetarea de 

orice cauză a contractului de concesiune, prin proces-verbal, în deplină 
proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investițiile realizate, cel puțin în 
condițiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte 
contravaloarea daunelor produse. 

6.1.4. Concesionarul nu poate efectua lucrări de schimbare a categoriei de folosință 
fără acordul scris al concedentului. 

6.1.5. Concesionarul poate investi în bunul concesionat sau poate realiza lucrări de 
modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului. 

6.1.6. La încetarea contractului de concesiune, din alte cauze decât prin ajungere la 
termen, forța majoră și cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure 
continuitatea prestării activității, în condițiile stipulate în contract, până la 
preluarea bunului de către concedent. 

6.1.7. În cazul în care concesionarul sesizează existența unor cauze sau iminența 
producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării 
bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării 
măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului. 

6.1.8. Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în condiții stabilite 
de concedent, în mod unilateral, potrivit punctului 5.2.3. din contract, fără a 
putea solicita încetarea acestuia. 
 

6.2. Obligațiile concedentului 
6.2.1. Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul  

drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. 
6.2.2. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de 

concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege și de prezentul 
contract. 



6.2.3. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror 
împrejurări de natură sa aducă atingere drepturilor concesionarului. 
 
 

7. Modificarea contractului 
7.1. Modificarea prezentului contract se face prin act adițional încheiat între părțile 

contractante. 
7.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de 

concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale 
legate de interesul național sau local, după caz. 

7.3. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de concesiune îi aduce un 
prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească o despăgubire adecvată și 
efectivă. 

7.4. În caz de dezacord între concedent și concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, 
aceasta va fi stabilită de instanța judecătorească competentă. 

7.5. Dezacordul dintre concedent și concesionar cu privire la despăgubiri nu poate să 
constituie un temei pentru concesionar care să conducă la sustragerea de la 
obligațiile sale contractuale. 

 
8. Încetarea contractului de concesiune 
8.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații: 
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, în măsura în care părțile nu 
convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile prevăzute de lege; 
b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de 
către concedent; 
 c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de 
către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 
 d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de 
către concesionar; 
 e) concesionarul poate denunța unilateral contractul de concesiune la dispariția, dintr-o 
cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a 
concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, numai cu notificarea concedentului cu 60 
de zile înainte, fără plata unei despăgubiri; 
f) schimbarea destinației bunului după concesionare atrage rezilierea de drept a 
contractului de concesiune; 
g) neîndeplinirea cumulativă a condițiilor privind solicitarea acordului prealabil al 
proprietarului și al tuturor autorizațiilor/avizelor cerute de lege pentru realizarea 
investițiilor/amenajărilor, prin rezilierea de drept a contractului, fără punerea în 
întârziere și fără nici o altă formalitate. 
 
8.2. La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este 
obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunul concesionat, în mod 
gratuit și liber de orice sarcini. 
 
9. Răspunderea contractuală 
9.1. Nerespectarea/executarea cu întârziere de către părțile contractante a obligațiilor 

cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală. 
9.2. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de 

executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi 
revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, astfel cum 
este definită în lege. 



9.3. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți producerea 
evenimentului în termen de maxim 5 zile de la data consumării evenimentului de 
forță majoră. 

9.4. Dovada producerii evenimentului de forță majoră revine părții care o invocă, într-un 
interval de cel mult 30 zile calculate de la data consumării acestuia, și se face prin 
intermediul certificatului eliberat de către autoritatea competentă, potrivit legii. 
Neîndeplinirea obligației de aducere la cunoștință și de dovedire a evenimentului de 
forță majoră în termenul și în condițiile stabilite face inoperantă cauza exoneratoare 
de răspundere. 

9.5. Pe durata producerii evenimentului de forță majoră și ulterior, părțile sunt obligate 
să depună toate diligențele necesare reducerii și înlăturării efectelor negative 
produse de evenimentul respectiv. 

9.6. Nerespectarea prevederilor contractuale, în mod culpabil, dă dreptul concedentului 
să rezilieze de drept contractul. 
 

10. Notificări 
10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris, la adresa/sediul 
prevăzut în prezentul contract de concesiune. 

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data 
menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. 

10.3. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau prin fax, ea se consideră primită în prima 
zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare. 
 

11. Litigii 
 În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce decurg din executarea, modificarea și 
încetarea prezentului contract de concesiune, precum și a celor privind acordarea de 
despăgubiri nu este posibilă pe cale amiabilă, soluționarea acestora se realizează potrivit 
prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.  

 
12. Definiții 
 Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege orice 
eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. 

 
13.  Clauze finale 
13.1. Responsabilitățile de mediu revin în exclusivitate concesionarului, începând de la 

preluarea bunului și până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea 
cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, intervenție, 
exploatare). De asemenea, concesionarul are obligația de a obține, pe cheltuiala sa, 
toate acordurile și avizele impuse de legislația mediului. 

13.2. Prezentul contract de concesiune, împreună cu anexa care face parte integrantă din 
cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

13.3. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din 
care 2 (două) pentru concedent și unul pentru concesionar. 

 
 

CONCEDENT, 
JUDEȚUL VASLUI 

Președinte 

CONCESIONAR, 
AQUAVAS S.A. Vaslui 

Director general 
                     Dumitru Buzatu   Gabriel Beșleagă 
 



                                                                 Anexa 
la Contractul de concesiune nr. ______/___________ 

LISTĂ MIJLOACE FIXE FRONT CAPTARE TUTOVA - BĂDEANA 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
inv. 

Denumire mijloc fix 

Data 
achiziției 

construcției 
Valoare 
inventar 

Observații (loc amplasare) 
Durata de 

viață 
contabilă 

Lună An 

1. Aducțiune 

1 10801.2 CONDUCTA ADUCȚIUNE TUTOVA-BÂRLAD 1 1968 886.914,86 E581 – Tutova – Bârlad (16,2 km) 42 

  TOTAL 1:   886.914,86   

2. Mijloace fixe Tutova-Bădeana 

1 10861 Clădire + Cheson puț 1 1988  6.449,25 Puț forat nr. 1 Tutova 36 

2 21411 Pompe HEBE 50x6 10 1993 85,43 Puț forat nr. 1 Tutova 8 

3 21412 Foraj puț  1977 99.778,01 Puț forat nr. 1 Tutova 8 

4 10866 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 1 Tutova 25 

5 10868 Instalație hidraulică  1976 26.917,71 Puț forat nr. 2 Tutova 25 

6 10869 Clădire + cheson puț  1976 8.417,41 Puț forat nr. 2 Tutova 36 

7 10870 Țeavă OL60 Dn400 + filtre   1976 33.251,29 Puț forat nr. 2 Tutova 25 

8 21414 Foraj puț  1976 99.778,01 Puț forat nr. 2 Tutova 8 

9 10862 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1988 9.632,36 Puț forat nr. 3 Tutova 35 

10 10864 Instalație hidraulică  1977 26.917,71 Puț forat nr. 3 Tutova 25 

11 10865 Clădire + Cheson puț  1977 8.417,41 Puț forat nr. 3 Tutova 36 

12 21410 Foraj puț  1988 99.778,01 Puț forat nr. 3 Tutova 10 

13 10860 Instalație hidraulică  1988 66.207,72 Puț forat nr. 3 Tutova 35 

14 10887 Clădire + Cheson puț  1977 8.417,41 Puț forat nr. 4 Tutova 36 

15 10888 Instalație hidraulică  1977 26.917,71 Puț forat nr. 4 Tutova 25 



16 10890 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 4 Tutova 25 

17 21423 Pompă apă tip LOTRU 80  1977 61,15 Puț forat nr. 4 Tutova 6 

18 21424 Foraj puț  1977 99.778,01 Puț forat nr. 4 Tutova 8 

19 10872 Instalație hidraulică  1977 26.917,71 Puț forat nr. 5 Tutova 25 

20 10873 Clădire + Cheson puț  1977 8.417,41 Puț forat nr. 5 Tutova 36 

21 10874 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 5 Tutova 25 

22 21415 Pompe HEBE 65x4  1993 1.081,26 Puț forat nr. 5 Tutova 8 

23 21416 Foraj puț  1977 105.359,58 Puț forat nr. 5 Tutova 8 

24 10876 Instalație hidraulică  1977 60.402,30 Puț forat nr. 6 Tutova 25 

25 10877 Clădire + Cheson puț  1977 8.417,41 Puț forat nr. 6 Tutova 36 

26 10878 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 6 Tutova 25 

27 21554 Pompe HEBE 65x4  1988 64,97 Puț forat nr. 6 Tutova 8 

28 21433 Pompe LOTRU 80  1983 61,15 Puț forat nr. 6 Tutova 8 

29 21418 Foraj puț   1977 99.778,01 Puț forat nr. 6 Tutova 8 

30 11124 Linie electrică de alim. joasă tensiune puțuri tuto  1988 54.676,87 TUTOVA 32 

31 10891 Clădire + Cheson puț  1977 8.417,41 Puț forat nr. 1 Bădeana 36 

32 10892 Instalație hidraulică  1977 26.917,71 Puț forat nr. 1 Bădeana 25 

33 10894 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 1 Bădeana 25 

34 21426 Foraj puț   1977 99.778,01 Puț forat nr. 1 Bădeana 8 

35 10895 Clădire + Cheson puț  1977 8.417,41 Puț forat nr. 2 Bădeana 36 

36 10896 Instalație hidraulică  1977 26.917,71 Puț forat nr. 2 Bădeana 25 

37 10898 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 2 Bădeana 25 

38 21428 Foraj puț   1977 99.778,01 Puț forat nr. 2 Bădeana 8 

39 22010 Electropompă submersibilă tip Z 63105 L6W  2010 5.721,23 Puț forat nr. 2 Bădeana 8 



40 10899 Clădire + Cheson puț  1977 9.260,90 Puț forat nr. 3 Bădeana 36 

41 10900 Instalație hidraulică  1977 26.917,71 Puț forat nr. 3 Bădeana 25 

42 10902 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 3 Bădeana 25 

43 21430 Foraj puț  1977 99.778,01 Puț forat nr. 3 Bădeana 8 

44 22012 Electropompă grundfos submersibilă  2010 7.494,90 Puț forat nr. 3 Bădeana 8 

45 10907 Clădire + Cheson puț  1977 8.416,97 Puț forat nr. 4 Bădeana 36 

46 10908 Instalație hidraulică  1977 26.917,71 Puț forat nr. 4 Bădeana 25 

47 10910 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 4 Bădeana 25 

48 21434 Foraj puț   1977 99.778,01 Puț forat nr. 4 Bădeana 8 

49 10856 Instalație hidraulică  1988 45.435,97 Puț forat nr. 5 Bădeana 35 

50 10857 Clădire + Cheson puț  1988 6.449,25 Puț forat nr. 5 Bădeana 36 

51 10858 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1988 25.332,66 Puț forat nr. 5 Bădeana 35 

52 21408 Foraj puț   1988 99.778,01 Puț forat nr. 5 Bădeana 10 

53 10903 Clădire + Cheson puț  1977 8.417,41 Puț forat nr. 6 Bădeana 36 

54 10904 Instalație hidraulică  1977 26.917,71 Puț forat nr. 6 Bădeana 25 

55 10906 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 6 Bădeana 25 

56 21432 Foraj puț   1977 99.778,01 Puț forat nr. 6 Bădeana 8 

57 22011 Electropompă grundfos submersibilă  2010 7.494,90 Puț forat nr. 6 Bădeana 8 

58 10883 Clădire + Cheson puț  1977 8.416,97 Puț forat nr. 7 Bădeana 36 

59 10884 Instalație hidraulică  1997 26.917,71 Puț forat nr. 7 Bădeana 25 

60 10886 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 7 Bădeana 25 

61 21422 Foraj puț   1977 99.778,01 Puț forat nr. 7 Bădeana 8 

62 10880 Instalație hidraulică  1977 26.917,71 Puț forat nr. 8 Bădeana 25 

63 10881 Clădire + Cheson puț  1977 8.417,41 Puț forat nr. 8 Bădeana 36 



64 10882 Țeavă OL60 Dn400 + filtre  1977 33.251,29 Puț forat nr. 8 Bădeana 25 

65 21419 Pompe HEBE 65x6 10 1993 92,98 Puț forat nr. 8 Bădeana 8 

66 21420 Foraj puț  1 1977 99.778,01 Puț forat nr. 8 Bădeana 8 

67 11125 Linie electrică de alim. joasă tensiune puțuri 
bade 

2 1988 54.676,87 BĂDEANA 32 

68 22028 Racord 20KV – PTA 1(Post de transformare aerian) B2 1988 1.590,60 BĂDEANA 14 

69 10005 Aducțiune rețea apă Negrilești 12 1999 355.064,30 E581 – Munteni Bârlad 29 

  TOTAL 2 Tutova-Bădeana:   2.907.511,65   

  TOTAL GENERAL (Total 1 + Total 2):   3.794.426,51   

 


