
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.91/2008 
privind însuşirea modificării anexei la Hotărârea nr.9/2006 a Consiliului judeţean Vaslui privind 

indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare şi al staţiilor de epurare a apei uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi 

oraşul Negreşti, judeţul Vaslui” 
 

în temeiul dispoziţiilor art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul judeţean Vaslui ; 
H O T Ă R Ă ŞT E : 

 
Articol unic – Se însuşeşte modificarea anexei la Hotărârea nr.9/2006 a Consiliului judeţean 

Vaslui privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi al staţiilor de epurare a apei uzate din municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

                                Vaslui, 18 august 2008  
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                              Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)Anexa nu se publică fiind clasificată potrivit legii. 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la  proiectul  de hotărâre privind însuşirea modificării anexei la Hotărârea nr.9/2006 a Consiliului 
judeţean Vaslui privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi al staţiilor de epurare a apei uzate din municipiile 
Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui” 

 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
După cum se ştie, în localităţile urbane din judeţul Vaslui, sistemele de aducţiune şi furnizare a 

apei potabile, reţelele de canalizare şi staţiile de epurare au o vechime de cca. 30 de ani . 
În toată această perioadă de timp s-au efectuat doar lucrări de întreţinere şi de înlocuire a unor 

utilaje ajungându-se în momentul de faţă la un sistem îmbătrânit, mare consumator de energie, cu pierderi 
mari, costuri ridicate, randamente foarte scăzute şi care necesită intervenţii aproape zilnice pentru 
remedierea defecţiunilor care apar . 

Întrucât bugetele locale nu dispun de suficiente resurse financiare pentru o retehnologizare  a 
întregului sistem se impune identificarea de fonduri băneşti pentru reabilitarea întregului sistem de 
alimentare cu apă şi canalizare –epurare . 

Realizarea acestor lucrări are ca obiectiv principal îmbunătăţirea nivelului de trai prin furnizarea  
unor servicii de distribuţie a apei potabile de bună calitate, la nivel european şi implicit crearea unui 
mediu mai sănătos pentru locuitorii judeţului Vaslui. 

În vederea accesării unor fonduri guvernamentale sau de la Uniunea Europeană, în scopul 
reabilitării sistemelor de alimentare cu apă din cele 4 localităţi urbane ale judeţului nostru, s-a constituit 
Asociaţia pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare ARITE, având ca membri asociaţi Consiliul 
judeţean Vaslui şi Consiliile locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad, Huşi şi al oraşului Negreşti. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.9/2006  s-au aprobat indicatorii tehnico-economici 
ai investiţie „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi al staţiilor de 
epurare a apei uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”. 

Într-o primă etapă Asociaţia a reuşit promovarea prin Hotărârea Guvernului nr.529/07.04.2004 a 
proiectului „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă a municipiilor Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul 
Negreşti”. 

Întrucât prin acest proiect rămâneau nerezolvate problemele din sistemul de canalizare şi staţiile 
de epurare din cele patru oraşe, s-a convenit, de comun acord, cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi 
Apelor elaborarea unui nou proiect care să cuprindă rezolvarea, la nivelul judeţului Vaslui a problemelor 
din sistemul de alimentare cu apă cât şi cele din sistemul de canalizare şi staţiile de epurare. 

Prin adresa nr.47143/2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor ni s-a adus la cunoştinţă 
semnarea memorandumului privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui 
împrumut de până la 1.441.000.000 EURO , în perioada 2006 – 2009, pentru finanţarea investiţiilor 
prioritare de mediu şi gospodărirea apelor în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în 
procesul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de Ministerul Mediului şi Gospodării Apelor, 
Ministerul Finanţelor Publice şi de Ministerul Economiei şi Comerţului. 

În acest memorandum judeţul Vaslui se află la poziţia 3.2. Reabilitarea sistemului de alimentare 
cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apei uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, 
Huşi şi oraşul Negreşti. 

Pentru accesarea acestor fonduri, Consiliul judeţean Vaslui a depus la Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, Studiul de fezabilitate a acestui proiect însoţit de toate avizele în conformitate cu 
prevederile legale, proiect elaborat de  S.C. EDIL PROIECT SRL Bucureşti.  

Prin implementarea acestui proiect în judeţul Vaslui au fost propuse a se  realiza în principal 
următoarele categorii de lucrări : 

• reabilitarea aducţiunilor de apă şi a conductelor de refulare de la sursele primare ( lacuri de 
acumulare, puţuri forate ) la staţiile de tratare din cele patru oraşe însumând 84,75 km ; 



• reabilitarea şi retehnologizarea celor patru staţii de tratare a apei ; 
• reabilitarea staţiilor de pompare ; 
• reabilitarea celor 41 puţuri forate aferente municipiului Bârlad ; 
• reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în cele patru oraşe reprezentând 

183 km conducte ; 
• reabilitarea şi retehnologizarea celor patru staţii de epurare a apei ; 
• reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare însumând 88,88 km ; 
• contorizarea în proporţie de 99 % a consumatorilor casnici şi industriali ; 
• reabilitarea staţiilor de hidrofor ; 
• reabilitarea rezervoarelor de înmagazinare a apei. 
Finanţarea investiţiei se va face printr-un grant de 75 % asigurat de Ministerul Economiei şi 

Finanţelor  şi 25 % cofinanţare de la bugetele locale. Durata de realizare a investiţiei este de 36  luni. 
De la data întocmirii acestui studiu de fezabilitate,  întocmit în anul 2006, municipiul Huşi a reuşit 

prin intermediul altor programe să rezolve o parte din lucrările menţionate mai sus , având  în prezent ca 
prioritate  reabilitarea reţelei de apă pe o lungime de 32,11 km ,extinderea reţelei de apă pe o lungime de 
16,27 km şi extinderea reţelei de canalizare  48,27 km . 

Prin urmare , categoriile de lucrări ce urmează a se realiza ca urmare a modificărilor intervenite , 
potrivit Devizului general întocmit de S.C.Consilier Construt S.RL  sunt: 

• reabilitarea aducţiunilor de apă şi a conductelor de refulare de la sursele primare ( 
lacuri de acumulare, puţuri forate ) la staţiile de tratare din cele patru oraşe însumând 84,75 
km ; 

• reabilitarea şi retehnologizarea celor patru staţii de tratare a apei ; 
• reabilitarea staţiilor de pompare ; 
• reabilitarea celor 41 puţuri forate aferente municipiului Bârlad ; 
• reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în cele patru oraşe 

reprezentând 216,98 km conducte ; 
• reabilitarea şi retehnologizarea celor patru staţii de epurare a apei ; 
• reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare însumând 130,35 km ; 
• contorizarea în proporţie de 99 % a consumatorilor casnici şi industriali ; 
• reabilitarea staţiilor de hidrofor . 

Faţă de considerentele arătate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre privind însuşirea modificării 
anexei la Hotărârea nr.9/2006 a Consiliului judeţean Vaslui privind indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţie „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi al 
staţiilor de epurare a apei uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”, pe 
care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E, 
ing. Vasile Mihalachi 

 


