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Apă Canal SA Galați a semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul
„Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si elaborare documentatii de
atribuire pentru proiectul de reabilitare si extindere sisteme de alimentare cu
apa si de canalizare in judetul Galati-etapa 2” finanțat prin
Programul Operațional Infrastructura Mare în județul Galați 2014-2020

Societatea Apă Canal SA Galaţi a semnat pe 05 martie 2021 cu Ministerul Investițiilor
și Proiectelor Europene, Contractul de Finanţare nr.503/05.03.2021 aferent investiției
„Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si elaborare documentatii de
atribuire pentru proiectul de reabilitare si extindere sisteme de alimentare cu apa si
de canalizare in judetul Galati - etapa 2”- Cod SMIS 2014+ 140497, proiect co-finanțat
din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.
Proiectul se va implementa in municipiul Galati din judetul Galati, fiind o
aglomerare cu peste 100.000 l.e si in comuna Matca din judetul Galati, care este o
aglomerare Matca cu peste 10.000 l.e.
Societatea Apa Canal SA Galati in calitate de operator regional, opereaza in 34 de
UAT-uri din judetul Galati si aria de operare se va extinde in viitor prin preluarea altor
UAT-uri din judetul Galati.
Durata contractului este de 17 luni, respectiv intre 02.06.2021 si data de 02.10.2022,
la care se adauga, daca este cazul si perioada de desfasurare a activitatii proiectului
inainte de semnarea Contractului de Finantare. Valoarea totală a Contractului de
Finanţare, este de 3.900.454,67 lei cu TVA.
Finanţarea proiectului este asigurată prin finanţare nerambursabilă din Fondul de
Coeziune în valoare de 2.786.039,05 lei; finanţare nerambursabilă din bugetul de stat de
458.877,02 lei; finanţare din bugetul local în valoare de 32.776,993 lei.
Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 622.761,67 lei, reprezentând TVA.
Obiectivul general al proiectului de Asistenta Tehnica este de a asigura elaborarea
documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii aferente
municipiului Galati si UAT Matca, din fondurile europene.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Sprijin in elaborarea aplicatiei de finantare si pregatirea documentelor suport
(Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului,
documentatii avize, autorizatii etc.)
2. Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluarii fezabilitatii proiectului propus
(tehnica, economica, financiara, mediu, etc.)
3. Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de furnizare, servicii si
lucrari rezultate din planul de achizitii care trebuie sa fie parte a studiului de fezabilitate
4. Actualizarea master planului judetean.
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