
Comuna Gălăuţaş 

Nr. …/…./01.11.2022 

 

 

Raport de specialitate 

Privind  aprobarea depunerii pe platforma informatică a Administrației Fondului pentru 

Mediu (în calitate de agenție de implementare) finanțat prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta C 1 – Managementul Apei- Investiția 3, „Sprijinirea conectării populației 

cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente”, apel de proiecte 

PNRR/2022/C1/3  și implementării în parteneriat cu CLGSPAAC a proiectului:  

,,SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU VENITURI MICI LA REȚELELE 

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE EXISTENTE ÎN COMUNA GĂLĂUȚAS, 

JUDEȚUL HARGHITA” 

 

 

 

            Având în vedere lansarea Programului Național De Redresare și Reziliență 

– Componenta C 1 – Managementul Apei- Investiția 3, „Sprijinirea conectării 

populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente” apel 

de proiecte PNRR/2022/C1/3  și a Ghidului Specific aprobat prin Ordinul ministrului 

mediului, apelor și pădurilor nr. 2.605/2022 este necesară aprobarea depunerii cererii de 

finanțare pe platforma informatică a Administrației Fondului pentru Mediu, în calitate de 

agenție de implementare,  a proiectului   ,,SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU 

VENITURI MICI LA REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

EXISTENTE ÎN COMUNA GĂLĂUȚAS, JUDEȚUL HARGHITA” precum și aprobarea 

acordului de parteneriat încheiat între ”Comuna Gălăuțaș”  și ”Consiliul Local Gălăuțaș - 

Serviciul Public de Alimentare cu apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș” 

 

         În vederea includerii la finanțare prin program, cererea de finanțare este întocmită 

conform ghidului. 

 Drept urmare, este  necesară aprobarea următoarelor sume: 

Valoarea maximă eligibilă : 289.758,55 lei la care se adaugă TVA în valoare de 

55.054,12 lei rezultând valoarea totală maximă eligibilă de 344.812,67 lei cu TVA, conform 

următoarei formule de calcul:  

(31 gospodării x 1.900 euro/gospodărie x 4,9195 lei/euro  = 289.758,55 lei fără 

TVA) 

Conform ghidului de finanțare se urmăresc atingerea următoarelor obiective și aspecte:  



 Obiectiv general: Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, 

mediului și economiei.  

Obiectiv specific: Creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și 

canalizare.              

         În cazul în care investițiile se realizează la nivelul UAT în care există atât sistem de 

alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, la finalul investiției este obligatoriu ca toate 

gospodăriile care fac obiectul proiectului să fie atât branșate la sistemul de alimentare cu apă 

cât și racordate la sistemul de canalizare. 

 Calendarul propus prin PNRR pentru prezenta investiție menționează conectarea la apă 

și canalizare prin intermediul programului național „Prima conectare la apă și canalizare”, 

până în trimestrul 2 al anului 2026 

 

        Având în vedere cele menționate mai sus, propun consiliului local aprobarea 

proiectulului de hotărâre. 

 

         Gălăuţaş, la  01.11.2022         

 

                                    

Consilier achiziții publice, 

Pașcan Georgeta Iuliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comuna Gălăuţaş 

Nr. …/…./01.11.2022 

 

 

Referat de aprobare 

Privind aprobarea depunerii și implementării în parteneriat a proiectului  

,,SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU VENITURI MICI LA REȚELELE 

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE EXISTENTE ÎN COMUNA GĂLĂUȚAS, 

JUDEȚUL HARGHITA” 

 

 

            Având în vedere lansarea Programului Național De Redresare și Reziliență 

– Componenta C 1 – Managementul Apei- Investiția 3, „Sprijinirea conectării 

populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente” apel 

de proiecte PNRR/2022/C1/3  și a Ghidului Specific aprobat prin Ordinul ministrului 

mediului, apelor și pădurilor nr. 2.605/2022 este necesară aprobarea depunerii cererii de 

finanțare pe platforma informatică a Administrației Fondului pentru Mediu, în calitate de 

agenție de implementare,  a proiectului   ,,SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU 

VENITURI MICI LA REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

EXISTENTE ÎN COMUNA GĂLĂUȚAS, JUDEȚUL HARGHITA” precum și aprobarea 

acordului de parteneriat încheiat între ”Comuna Gălăuțaș”  și ”Consiliul Local Gălăuțaș - 

Serviciul Public de Alimentare cu apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș” 

          În vederea includerii la finanțare prin program, cererea de finanțare este întocmită 

conform ghidului. 

  Drept urmare, este  necesară aprobarea următoarelor sume: 

Valoarea maximă eligibilă : 289.758,55 lei la care se adaugă TVA în valoare de 

55.054,12 lei rezultând valoarea totală maximă eligibilă de 344.812,67 lei cu TVA, conform 

următoarei formule de calcul:  

(31 gospodării x 1.900 euro/gospodărie x 4,9195 lei/euro  = 289.758,55 lei fără 

TVA) 

Conform ghidului de finanțare se urmăresc atingerea următoarelor obiective și aspecte:  

 Obiectiv general: Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, 

mediului și economiei.  

Obiectiv specific: Creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și 

canalizare.              

         În cazul în care investițiile se realizează la nivelul UAT în care există atât sistem de 

alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, la finalul investiției este obligatoriu ca toate 

gospodăriile care fac obiectul proiectului să fie atât branșate la sistemul de alimentare cu apă 

cât și racordate la sistemul de canalizare. 



 Calendarul propus prin PNRR pentru prezenta investiție menționează conectarea la apă 

și canalizare prin intermediul programului național „Prima conectare la apă și canalizare”, 

până în trimestrul 2 al anului 2026 

 

        Având în vedere cele menționate mai sus, propun consiliului local aprobarea 

proiectulului de hotărâre. 

 

         Gălăuţaş, la  01.11.2022         

 

                                    

Primar  

Radu ȚĂRAN 

 


