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27 Iulie 2021 
 
Societatea Apă Canal S.A. Galați anunță semnarea contractului de lucrări 

„GL-CL-01 – Alimentare cu Apă și Canalizare în Aglomerările Galați și 
Smârdan”, din cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 

de Apă și Apă Uzată în Județul Galați,  
în Perioada 2014 – 2020” 

 
În cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă 

Uzată în Județul Galați, în perioada 2014 - 2020” cod SMIS 2014 + 108495, Societatea 
Apă Canal S.A. Galați a relicitat și semnat, în data de 26 iulie 2021, contractul de lucrări 
„GL-CL-01 – Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan” cu 
S.C.TANCRAD S.R.L., în calitate de Lider al Asocierii S.C. TANCRAD S.R.L. – S.C. CITADINA 
98 S.A.  

  
Contractul semnat are o valoare de 139.761.252,19 lei, fără TVA, și va avea o 

durată de execuție de 720 de zile de la Data de Începere, la care se adaugă perioada de 
garanție de 36 luni. 

 
În cadrul contractului se vor executa lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor 

de apă și de canalizare, reabilitarea și extinderea gospodăriilor de apă, a stațiilor de 
pompare a apei potabile și a stațiilor de pompare a apelor uzate, a branșamentelor de apă, 
a racordurilor la rețeaua de canalizare, subtraversări și supratraversări de ape, drumuri și 
căi ferate, în municipiul Galați și comuna Smârdan, județul Galați, astfel: 

 
 Reabilitare și extindere conducte de aducțiune – 13,00 km,  
 Reabilitare și extindere rețea de distribuție a apei – 15,37 km, rețea de 

canalizare – 71,90 km, inclusiv conductele de refulare; 
 Reabilitare și construire: 6 stații de pompare a apei, 5 rezervoare și 25 stații de 

pompare a apelor uzate.    
 
Aria de implementare a lucărilor menționate este formată din municipiul Galați și 

comuna Smârdan, din județul Galați. 
 
Sursele de finanțare și valorile fiecărei surse, din cadrul acestui contract sunt: 

 
• Finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în 

valoare de 103.329.686,58 lei, fără TVA; 
• Bugetul de Stat în valoare de 15.803.363,83 lei, fără TVA; 
• Bugetul Local în valoare de 2.431.286,74 lei, fără TVA; 
• Contribuţia Societații Apă Canal S.A. Galați în valoare de 18.196.915,04 lei fără TVA.  

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune 
prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 


