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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICĂ,                          20 iunie 1997 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                  3/XXXVI/6 
    ECOLOGIC 
 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Naţional - Secţiunea a II-a Apa 
 

  In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a II-a Apa, în şedinţele din 
2, 3 aprilie, 20, 21 şi 28 mai 1997, Comisia a hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendament propus 
Text adoptat de Comisie 

Motivare 

 
1.  

 
 
 
 
 Art.3.(1) Prevederile Planului de 
Amenajare a Teritoriului National - Secţiunea 
a II-a Apa sunt obligatorii pentru autorităţile 
administraţiei publice. 

 
 Comisia propune completarea şi 
reformularea articolului după cum urmează: 
 Art.3 (1) Prevederile Planului de 
Amenajare a Teritoriului National - Secţiunea 
a II-a Apa sunt obligatorii pentru autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale. 

 
 
 
 
 Precizarea este necesară 
pentru şi totodată asigură şi 
concordanţă cu dispoziţiile art.4 alin.1 
care se referă la aceste autorităţi. 

 
2. 

 
 (2) In funcţie de cerinţele şi 
posibilităţile de finanţare prin bugetul de stat, 
anual, aceste lucrări se pot extinde şi 
diversifica, la propunerile administraţiilor 
publice judeţene, municipale, orăşeneşti sau 
comunale. 
 Delimitarea terenurilor necesare 
pentru lucrările privind apa, ce fac obiectul 
prezentei legi, se stabilesc prin documentaţii 
de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului, 

 
 (2) In funcţie de cerinţele şi 
posibilităţile de finanţare prin bugetul de stat, 
anual, aceste lucrări se pot extinde şi 
diversifica, la propunerile administraţiilor 
publice judeţene, municipale, orăşeneşti sau 
comunale. 
 Delimitarea terenurilor necesare pentru 
lucrările privind apa, ce fac obiectul prezentei 
legi, se stabilesc prin documentaţii de urbanism 
şi/sau de amenajarea teritoriului, studii de 

 
 
 
 
 
 
 
 Pentru exprimarea corectă şi 
utilizarea expresiilor specifice 
regulilor de tehnică legislativă. 
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studii de specialitate şi studii de fezabilitate, 
întocmite în conformitate cu prevederile 
legale. 
 Ocuparea terenurilor necesare şi 
scoaterea acestora din producţia agricolă şi 
silvică se fac potrivit legii. 

specialitate şi studii de fezabilitate, întocmite 
potrivit legii. 
 Ocuparea terenurilor necesare şi 
scoaterea acestora din producţia agricolă şi 
silvică se fac potrivit legii. 

 
3. 

 
 
 
 
 Art.4 Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale vor coopera în 
aplicarea prevederilor prezentei legi luând 
măsuri pentru: 
 a) asigurarea protecţiei durabile a 
resurselor de apă împotriva epuizării, poluării 
şi degradării lor, printr-o utilizare prudentă, 
raţională şi restrictivă, într-un echilibru 
care să permită conservarea resurselor; 
 b) corelarea resurselor cu cerinţele de 
apă pentru populaţie, industrie, irigaţii şi alte 
folosinţe, precum şi integrarea acestor acţiuni 
în amenajarea teritoriului, pe termen scurt, 
mediu şi lung. 

 
 Comisia propune completarea şi 
reformularea articolului după cum urmează: 
 Art.4 Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale vor coopera în 
aplicarea prevederilor prezentei legi luând 
măsuri pentru: 
 a) asigurarea protecţiei resurselor de 
apă împotriva epuizării, poluării şi degradării 
lor, printr-o utilizare durabilă; 
 
 
 b) corelarea resurselor cu cerinţele de 
apă pentru populaţie, industrie, irigaţii şi alte 
folosinţe, precum şi integrarea acestor acţiuni 
în amenajarea teritoriului, pe termen scurt, 
mediu şi lung. 

 
 
 
 
 
 Necesitatea utilizării unor 
termeni definiţi prin Legea protecţiei 
mediului nr.137/1995. 

 
4. 

 
  
 
 
 Art.7.(1) Delimitarea zonelor cuprinse 
în anexele la prezenta lege, cu 
disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă 
potabilă şi/sau canalizare a municipiilor şi 
oraşelor, a zonelor cu localităţi rurale cu 
resurse reduse de apă, a zonelor cu resurse de 
apă poluate de industrie, precum şi a zonelor 
necesare pentru lucrări de irigaţii şi/sau 

 
 Comisia propune completarea şi 
reformularea articolului după cum urmează: 
 Art.7.(1) Delimitarea zonelor cuprinse 
în anexele la prezenta lege, cu 
disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă 
potabilă şi/sau canalizare a municipiilor şi 
oraşelor, a zonelor cu localităţi rurale cu 
resurse reduse de apă, a zonelor cu resurse de 
apă poluate de industrie, precum şi a zonelor 
necesare pentru lucrări de irigaţii şi/sau 
desecări, care necesită măsuri prioritare de 

 
 
 
 
 Imbunătăţire redacţionlă şi 
corelare cu art.3 alin.2. 
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desecări, care necesită măsuri prioritare de 
reabilitare, se stabileşte prin documentaţii de 
urbanism şi/sau amenajarea teritoriului, 
aprobate potrivit legii. 

reabilitare, se stabileşte prin documentaţii de 
urbanism şi/sau de amenajarea teritoriului, 
aprobate potrivit legii. 

 
5. 

 
 
 
 
 Art.8 - Incălcarea de către persoane 
fizice sau juridice a măsurilor privind 
conservarea şi protejarea apei atrage, potrivit 
legii, răspunderea civilă, contravenţională sau 
penală, după caz. 

 
 Comisia propune completarea şi 
reformularea articolului după cum urmează: 
 Art.8 - Incălcarea de către persoane 
fizice sau juridice a măsurilor privind 
conservarea şi protejarea apei atrage 
răspunderea civilă, contravenţională sau 
penală, potrivit legii. 

 
 Imbunătăţire redacţională. 

 
 
6. 

 
 

Anexa nr.1 
 

PLANUL DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI NATIONAL SECTIUNEA a 

II-a Apa 
 

DEFINIREA PRINCIPALILOR TERMENI 
UTILIZAŢI 

 
 
 Comisia propune completarea anexei 
nr.1 şi reformularea acesteia după cum 
urmează: 
 

Anexa nr.1
 

PLANUL DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI NATIONAL SECTIUNEA a 

II-a Apa 
 

DEFINIREA PRINCIPALILOR  
TERMENI UTILIZATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Text nemodificat. 
 
 
 
 
 

 
7. 

 
 In sensul prezentei legi se înţelege 
prin: 
 -resurse de apă dulce - apele subterane 
şi apele de suprafaţă - râuri, lacuri sau fluviul 
Dunărea. Resursele de apă ale Mării Negre nu 
sunt luate în considerare datorită dificultăţilor 
tehnice şi economice de desalinizare a apei de 

 
 In sensul prezentei legi se înţelege 
prin: 
 - resurse de apă dulce - resursele 
alcătuite din apele de suprafaţă - râuri, lacuri 
cu apă dulce sau fluviul Dunărea, precum şi 
apele subterane, exclusiv apele minerale 
geotermale şi apa plată; 

 
 Simplificarea şi totodată 
definirea mai corectă a acestei noţiuni. 
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mare. 
 Resursele de apă dulce se inventariază 
şi evaluează cantitativ, în vederea menţinerii 
sau creşterii acestor resurse. 

 
 

 
8. 

 
 - apa pentru populaţie - apa necesară 
vieţii şi ambianţei urbane care susţine 
funcţiuni şi utilizări variate şi multiple; 
 

 
- apa pentru populaţie - apa dulce necesară 
vieţii şi ambianţei aşezărilor umane, care 
susţine funcţiuni şi utilizări variate şi multiple 
legate de nevoi gospodăreşti, creşterea 
animalelor, activităţi publice şi industriale ale 
locuitorilor şi altele; 
 

 
 Definirea mai corectă a 
termenului 

 
9. 

  
 apa potabilă - orice apă de suprafaţă 
sau subterană, care natural sau după o tratare 
adecvată fizico-chimică sau/şi microbiologică, 
poate fi băută fără pericol pentru sănătate; 
 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
10 

  
 -apa uzată menajeră - apa uzată 
provenită din satisfacerea nevoilor de apă 
gospodăreşti ale centrelor populate, precum şi 
a nevoilor de apă gospodăreşti, igienico-
sanitare şi social-administrative ale diferitelor 
feluri de unităţi industriale 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
11. 

 
 - apa pentru industrie - apa brută sau 
tratată, utilizată de agenţii economici cu 
activitate industrială; 
 

 
 - apa pentru industrie - apa dulce brută 
sau tratată utilizată de agenţii economici cu 
activitate industrială; 
 

 
 Definirea mai corectă a 
termenului. 
 

 
12. 

  
 - ape uzate industrial - ape uzate 
provenite din satisfacerea nevoilor de apă în 
procesele tehnologice ale unităţilor industriale 
şi din alte activităţi asemănătoare (construcţii, 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe 
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transporturi etc.); 
 

 
13. 

 
 - apa pentru irigaţii - apa necesară 
irigării culturilor agricole din amenajările de 
irigaţii; se asigură, în principal, din sursele de 
apă de suprafaţă - fluviul Dunărea şi râurile 
interioare. Apa de desecare-drenaj este apa în 
exces din amenajările de desecare - drenaj 
evacuată în reţeanua hidrografică. 

 
 - apa pentru irigaţii - apa dulce 
necesară irigării culturilor agricole, asigurată în 
principal din sursele de apă de suprafaţă - 
râurile interioare şi fluviul Dunărea; 
 

 
 Definirea mai corectă a 
termenului şi eliminarea tezei a doua 
care defineşte alt termen folosit în 
anexe. 
 

 
14. 

  
 -  apa de desecare - drenaj - este apa în 
exces din amenajările de desecare - drenaj 
evacuată în reţeaua hidrografică; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
15. 

   
 - bazin hidrografic - entitate naturală 
care înglobează reţeaua hidrografică până la 
cumpăna apelor; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 

16.   - poluarea apelor - orice alterare fizică, 
chimică, biologică sau bacteriologică a apei, 
inclusiv depăşirea nivelului natural de 
radioactivitate, produsă direct sau indirect de 
activităţi umane, care o fac improprie folosirii 
în scopurile în care această folosire era posibilă 
înainte de a interveni alterarea; 

 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
17. 

 
 
 

 
 - vulnerabilitate - sensibilitatea unui 
sistem de ape subterane la impactul uman 
şi/sau natural; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 

 
18 

  
 -  aducţiune - ansamblul construcţiilor 
şi instalaţiilor care servesc la transportul apei 
sub presiune sau cu nivel liber, de la captare 
până la reţeaua de distribuţie; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
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19. 

  
 - utilizator de apă - orice persoană 
fizică sau juridică, care în activităţile sale, 
foloseşte apa, luciul de apă sau valorifică 
fructul acesteia; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
20. 

  
 - prelevare de debite - captarea apei din 
surse subterane sau de suprafaţă, în vederea 
asigurării activităţilor social-economice; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 

 
21. 

  
 -  reţea de distribuţie - partea din 
lucrările sistemului de alimentare cu apă, 
alcătuită din conductele şi lucrările accesorii 
care servesc pentru transportul apei de la 
construcţiile principale de înmagazinare sau de 
creare a presiunii de serviciu, până la 
branşamentele consumatorilor; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
22. 

  
 - staţie de epurare - ansamblul 
construcţiilor şi instalaţiilor prin care se 
realizează reducerea gradului de impurificare a 
apelor uzate; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
23. 

  
 - treaptă de epurare - unitate 
funcţională de epurare, independentă sau 
făcând parte dintr-un sistem de epurare, în care 
se realizează un anumit grad de epurare; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
24. 

  
 - epurare mecanică - separarea din 
apele uzate pe cale mecanică, a materiilor 
plutitoare şi decantabile; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 

 
25. 

  
  -  epurare chimică - epurarea apelor 
uzate cu mijloace chimice; 
 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
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26. 

  
 - epurare biologică - descompunerea şi 
mineralizarea substanţelor organice din apele 
uzate prin activitatea microorganismelor; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
27. 

  
 -  staţie de tratare a apei - ansamblul 
construcţiilor şi instalaţiilor necesare pentru 
îmbunătăţirea calităţilor fizice, chimice sau 
bacteriologice ale apei brute pentru asigurarea 
unor folosinţe; 
 
 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 
 
 

28.   -  compensare-înmagazinare - 
ansamblul de construcţii şi instalaţii pentru 
asigurarea distribuţiei raţionale a apei la orele 
de vârf, în caz de întreruperi la captare-tratare, 
precum şi în caz de incendiu; 

 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
29. 

  
 - alimentare cu apă în sistem zonal - 
serviciu public zonal de alimentare cu apă, care 
satisface utilizatorii din mai multe localităţi, 
amplasate la distanţe mari faţă de sursă; 
 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
30. 

  
 - modernizare sistem de alimentare cu 
apă - optimizarea exploatării construcţiilor si 
instalaţiilor de producere a apei, prin adoptarea 
unei concepţii noi şi a unor obiective cu 
randament ridicat; 
 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
31. 

  
 - modernizare sistem de canalizare - 
optimizarea exploatării reţelelor de canalizare 
şi a staţiei de epurare a apelor uzate prin 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
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adoptarea unei concepţii noi şi a unor obiective 
cu randament ridicat; 

 
 
 

 
32. 

  
 -  priză de apă - punctul de preluare a 
apei din sursa naturală prin mijloace mecanice 
sau gravitaţional; 
 
 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

33.   - reabilitare sisteme de irigaţii - 
aducerea la parametrii iniţiali a captărilor, 
staţiilor de pompare, canalelor magistrale, 
canalelor secundare şi a aripilor de udare; 

 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 
 

 
34. 

  
 - reabilitare sisteme de desecare-drenaj 
- aducerea la parametrii iniţiali a canalelor 
secundare şi drenajelor, a canalelor principale 
de desecare şi a staţiilor de pompare pentru 
desecare; 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
35. 

  
 -  reabilitare zone cu resurse de apă 
poluată de industrie - refacerea calităţilor 
naturale ale solului, straturilor subterane, 
precum şi a pânzelor de apă subterane, astfel ca 
să poată asigura dezvoltarea economico-socială 
a ţării; 
 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
 

 
36. 

  
 - calitatea cursurilor de apă - totalitatea 
condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească 
apele de suprafaţă, reflectate prin indicatori 
organoleptici, fizici, chimici, microbiologici şi 
prin radioactivitate, aşa cum prevede STAS 
4706 - 88. 

 
 Definirea este necesară pentru 
înţelegerea corectă a prevederilor din 
anexe. 
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  In funcţie de gradul de asigurare a 
acestor condiţii, cursurile de apă, în situaţie 
naturală sau amenajată, se clasifică, din punct 
de vedere al domeniului de utilizare, în trei 
categorii de calitate, I, II şi III: 
 - categoria I reprezintă cursurile de apă 
care pot fi utilizate în toate sectoarele de 
activitate; 
 - categoria a II-a reprezintă cursurile de 
apă care pot fi utilizare de industrie, irigaţii şi 
în scopuri urbanistice şi de agrement; 
 - categoria a III-a reprezintă cursurile 
de apă care pot di utilizate la irigaţii, răcirea 
motoarelor, staţii de spălare şi în hidrocentrale. 
 In afara acestor categorii de calitate, 
există cursuri de apă degradate, care nu pot fi 
utilizate în nici un domeniu de activitate. 
 Anexele nr.2 şi 6 din prezenta lege 
cuprind, grafic, încadrarea în categoriile de 
calitate prevăzute în STAS 4706 - 88 a 
principalelor râuri din România, considerată ca 
o situaţie existentă la nivelul anului 1993. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text Comisie Motivare 

 
37. 

Anexa nr.3 
 

 LUCRARI PREVAZUTE IN PLANUL DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL - 
SECTIUNEA a II-a APA 

Anexa nr.3 
 
 LUCRARI PREVAZUTE IN PLANUL DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL - 
SECTIUNEA a II-a APA  
 APA PENTRU POPULATIE 

 
 Precizare necesară pentru 
delimitarea diferitelor categorii de 
lucrări prevăzute în anexă. 

 
38. 

 
 1.0. ADUCTIUNI IMPORTANTE, CU 
DEBITE PESTE 0,1 mc/s, PENTRU 
IMBUNATATIREA ALIMENTARII CU APA 
POTABILA 

 
 1.0. ADUCTIUNI IMPORTANTE, CU 
DEBITE PESTE 0,1 mc/s, PENTRU 
IMBUNATATIREA ALIMENTARII CU APA 
POTABILA 

 
 Text nemodificat. 

 
39. 

 
 1.1. PE TERMEN SCURT 

 
 1.1. PE TERMEN SCURT (1998 - 2005) 

 
 Necesitatea determinării 
perioadei de timp. 

40. Nr.crt.  
1. Denumirea aducţiunii 
2. Denumirea prizei de apă 
3. Lungimea aducţiunii km. 
4. Debitul preconizat mc/s 
5. Localităţi importante alimentate cu apă 

Nr.poziţie 
1. Denumirea aducţiunii 
2. Denumirea prizei de apă 
3. Lungimea aducţiunii km. 
4. Debitul preconizat mc/s 
5. Localităţi importante alimentate cu apă 

 

 
41. 

 
 JUDETUL ALBA 
Nr.crt. 1. 
1. firul 2 Sebeş - Aiud - Blaj 
 
 
2. Săsciori (râul Sebeş) 
3. 81,0 km. 
4. 1,0 mc/s 
5. Sebeş, Alba Iulia, Teiuş, Aiud, Blaj. 

 
 JUDETUL ALBA 
Nr.pozitie 1 
1. Dezvoltarea alimentării cu apă a localităţilor 
aferente sistemului zonal sursa râul Sebeş. 
2. Săsciori (râul Sebeş)  
3. 40,5 km. 
4. 1,0 mc/s 
5. Sebeş, Galda, Alba Iulia 

 
 

42.  Nr.poziţie 2 
1. Câmpeni - Abrud 
2. acumularea Mihoeşti (râul Arieş) 

 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
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3. 22,0 km. 
4. 0,2 mc/s 

situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 

 
43. 

  
TOTAL JUDET  
Lungimi aductiune = 62,5 km. 
Debit preconizat = 1,2 mc/s 

 
 Modificarea este 
determinată de noile priorităţi 
stabilite la nivelul judetului. 

 
44. 

 
 JUDETUL BACAU 
Nr.crt.2 
1. Bâtca Doamnei - Bacău 
2. Acumularea Bâtca Doamnei (râul Bistriţa) 
3. 58,0 km. 
4. 1,0 mc/s 
5. Buhuşi, Bacău 

 
 JUDETUL BACAU 
Nr.poziţie 3 
1. Bâtca Doamnei - Bacău 
2. Acumularea Bâtca Doamnei (râul Bistriţa) 
3. 58,0 km. 
4. 1,0 mc/s 
5. Buhuşi, Bacău 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 

 
45. 
 

  
Nr.poziţie 4. 
1. Valea Uzului - Moineşti 
2. Acumularea Valea Uzului (râul Uz) 
3. 18,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Moineşti 
 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 

 
46. 

  
TOTAL JUDET 
Lungimi aductiune = 76,0 km. 
Debit preconizat = 1,3 mc/s 
 
 
 

 
 Modificarea este 
determinată de noile priorităţi 
stabilite la nivelul judetului. 

47.  JUDETUL BIHOR 
Nr.crt. 3 
1. Crişul Negru - Salonta 
2. Priza Culiser (râul Crişul Negru) 
3. 21,0 km. 
4. 0,1 mc/s 

 JUDETUL BIHOR 
Nr.poziţie 5 
1. Crişul Negru - Salonta 
2. Priza Culiser (râul Crişul Negru) 
3. 21,0 km. 
4. 0,1 mc/s 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
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5. Salonta 5. Salonta 
 
48. 

 
 JUDETUL BUZAU 
Nr.crt. 4 
1. Simileasca - Buzău 
2. râul Buzău 
3. 5,0 km. 
4. o,5 mc/s 
5. Buzău 

 
 JUDETUL BUZAU 
Nr.poziţie 6 
1. Simileasca - Buzău 
2. râul Buzău 
3. 5,0 km. 
4. o,5 mc/s 
5. Buzău 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

 
49. 

 
 JUDETUL CLUJ 
Nr.crt. 5 
1. Someşul Cald - Gilău 
2. acumularea Someşul Cald 
3. 4,5 km. 
4. 3,4 mc/s 
5. Cluj-Napoca 

 
 JUDETUL CLUJ 
Nr.poziţie 7 
1. Someşul Cald - Gilău 
2. acumularea Someşul Cald 
3. 4,5 km. 
4. 3,4 mc/s 
5. Cluj-Napoca 

 
 Se modiciă numai numărul 
poziţiei. 

 
50. 

 
Nr.crt.6 
1. Beclean-Dej 
2. râul Someşul Mare amonte Beclean 
3. 28,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Beclean, Dej 

 
Nr.poziţie 8 
1. Beclean-Dej 
2. râul Someşul Mare amante Beclean 
3. 28,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Beclean, Dej 

 
 Se modiciă numai numărul 
poziţiei. 

 
51. 

 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 32,5 km. 
Debit preconizat = 3,9 mc/s 

 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 32,5 km. 
Debit preconizat = 3,9 mc/s 
 

 
 Text neschimbat. 

52.  JUDETUL GALATI 
Nr.crt. 7 
1. Firul 3 Vadu - Roşca - Lieşti - Galaţi - Brăila 
2. Freatic  Vadu - Roşca - Lieşti 
3. 70,0 km. 
4. 0,9 mc/s 

 JUDETUL GALATI 
Nr.poziţie  9 
1. Firul 3 Vadu - Roşca - Lieşti - Galaţi - Brăila 
2. Freatic  Vadu - Roşca - Lieşti 
3. 70,0 km. 
4. 0,9 mc/s 

 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
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5. Galaţi, Brăila 5. Galaţi, Brăila 
 
53. 

 
 JUDETUL HUNEDOARA 
Nr.crt. 8 
1. Polatiştea - Petroşani 
2. râul Izvorul, râul Polatiştea 
3. 11,8 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Aninoasa, Petroşani, Petrila 
 

 
 JUDETUL HUNEDOARA 
Nr.poziţie 10 
1. Polatiştea - Petroşani 
2. râul Izvorul, râul Polatiştea 
3. 11,8 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Aninoasa, Petroşani, Petrila 
 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

 
54. 

 
Nr.crt.9 
1. Valea de Peşti 
2. râul Jiul de Vest, Valea de Peşti 
3. 22,3 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Uricani, Lupeni, Vulcan 

 
Nr.poziţie 11 
1. Valea de Peşti 
2. râul Jiul de Vest, Valea de Peşti 
3. 22,3 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Uricani, Lupeni, Vulcan 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

 
55. 

 
Nr.crt.10 
1. Lazărul 
2. pârâul Lazăr 
3. 4,8 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Uricani, Lupeni, Vulcan  

 
Nr.poziţie 12 
1. Lazărul 
2. pârâul Lazăr 
3. 4,8 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Uricani, Lupeni, Vulcan 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

56. Nr.crt.11 
1. Mihăileni - Brad 
2. acumularea Mihăileni (râul Crişul Alb) 
3. 13,0 km. 
4. 0,25 mc/s 
5. Brad 

Nr.poziţie 13 
1. Mihăileni - Brad 
2. acumularea Mihăileni (râul Crişul Alb) 
3. 13,0 km. 
4. 0,25 mc/s 
5. Brad 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
 

 
57. 

 
TOTAL JUDET 
Lunginimi aducţiuni = 51,9 
Debit preconizat = 1,35 mc/s 

 
TOTAL JUDET 
Lunginimi aducţiuni = 51,9 
Debit preconizat = 1,35 mc/s 

 
 Text nemodificat. 
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58.  JUDETUL IASI 
Nr.crt. 12 
1. Tuţora - Sorogari 
2. râul Prut 
3. 23,0 km.  
4. 1,5 mc/s 
5. Iaşi 

 JUDETUL IASI 
Nr.poziţie 14 
1. Tuţora - Sorogari 
2. râul Prut 
3. 23,0 km.  
4. 1,5 mc/s 
5. Iaşi 

 Se modifică numai numărul 
pozitiei. 
 

 
59. 

 
  

 
 JUDETUL MEHEDINTI 
Nr. poziţie 15 
1. Bârza, Topleţ - Drobeta Tr.Severin 
2. Izvoarele Bârza, Topleţ 
3. 37,0 km. 
4. 0,6 mc/s 
5. Drobeta Tr.Severin 

 
 Noua prevedere este 
determinată de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiei actuale din teritoriul 
respectiv. 

 
60 

 
 JUDETUL MURES 
Nr.crt. 13 
1. Reghin - Ibăneşti 
2. Uzina de apă Reghin 
3. 25,0 km. 
4. 0,1 mc/s 
5. Gurghiu, Hodoc, Ibăneşti 

 
 JUDETUL MURES 
Nr.poziţie 16 
1. Reghin - Sânmartinu de Câmpie 
2. Uzina de apă Reghin 
3. 30,0 km. 
4. o,2 mc/s 
5. Crăieşti, Sânmartinu de Câmpie 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiei actuale din teritoriile 
respective. 

 
61. 

 
Nr.crt. 14 
1. Luduş - Saulia 
2. Uzina de apă Luduş 
3. 24,0 km. 
4. 0,1 mc/s 
5. Tăureni, Zău de Câmpie, Saulia 

 
Nr.poziţie 17 
1. Sâgeorgiu de Pădure - Balăuşeri 
2. acumularea Bezid 
3. 5,0 km. 
4. 0,1 mc/s 
5. Sângeorgiu de Pădure 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiei actuale din teritoriile 
respective. 

 
62. 

 
Nr.crt. 15 
1. Târgu Mureş - Band 
2. Uzina de apă Târgu Mureş 
3. 15,0 km. 

 
Nr.poziţie 18 
1. Târgu Mureş - Band 
2. Uzina de apă Târgu Mureş 
3. 15,0 km. 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
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4. 0,15 mc/s 
5. Nazna, Band 

4. 0,15 mc/s 
5. Grebeniş, Nazna, Band 

 
63. 

 
Nr.crt. 16 
1. Târgu Mureş - Sărmaşu 
2. Uzina de apă Târgu Mureş 
3. 48,0 km. 
4. 0,25 mc/s 
5. Sântana de Mureş, Voiniceni, Câmpeniţa, 
Lechincioara, Sânpetru de Câmpie, Sărmaşu. 

 
Nr.pozitie 19 
1. Târgu Mureş - Sărmaşu 
2. Uzina de apă Târgu Mureş 
3. 48,0 km. 
4. 0,25 mc/s 
5. Sântana de Mureş, Voiniceni, Câmpeniţa, 
Lechincioara, Sânpetru de Câmpie, Sărmaşu. 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

 
64. 

 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 112,0 km. 
Debit preconizat = 0,60 mc/s 

 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 98,0 km. 
Debit preconizat = 0,70 mc/s 

 
 Modificarea este 
determinată de noile priorităţi 
stabilite la nivelul judeţului. 

 
65. 

 
 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.crt. 17 
1. Azuga - Sinaia 
2. acumularea Azuga I (râul Azuga) 
3. 20,0 km 
4. 1,0 mc/s 
5. Azuga, Buşteni, Sinaia 

 
 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.pozitie 20 
1. Azuga - Sinaia 
2. acumularea Azuga I (râul Azuga) 
3. 20,0 km 
4. 1,0 mc/s 
5. Azuga, Buşteni, Sinaia 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

 
66. 

 
Nr.crt. 18 
1. Floreşti - Ploieşti 
2. râul Prahova 
3. 20,0km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Ploieşti 

 
Nr.pozitie 21 
1. Floreşti - Ploieşti 
2. râul Prahova 
3. 20,0km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Ploieşti 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

 
67. 

 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 40,0 
Debit preconizat = 1,4 
 

 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 40,0 
Debit preconizat = 1,4 

 
 Text neschimbat. 
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68.  JUDETUL SATU MARE 
Nr.crt.19 
1. Călineşti - Satu Mare 
2. acumularea Călineşti - Oaş (râul Tur) 
3. 31,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Satu Mare 

 JUDETUL SATU MARE 
Nr.poziţie 22 
1. Călineşti - Satu Mare 
2. acumularea Călineşti - Oaş (râul Tur) 
3. 31,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Satu Mare 

 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

 
69 

 
  

 
 JUDETUL SALAJ 
Nr poziţie 23 
1. Ciucea - Zalău 
2. râul Crişul Repede 
3. 45.0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Zalău 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiei actuale din teritoriile 
respective. 

 
70. 

  
Nr poziţie 24 
1. Zalău - Jibou 
2. râul Crişul Repede, uzina Zalău 
3. 20,0 km. 
4. 0,1 mc/s 
5. Jibou 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiei actuale din teritoriile 
respective. 

 
71. 

  
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiuni = 65,0 km. 
Debit preconizat = 0,6 mc/s 

 

72.  JUDETUL SIBIU 
Nr.crt.20 
1. Zetea - Sighişoara - Mediaş - Copşa Mică 
2. acumularea Zetea (râul Târnava Mare) 
3. 128,0 km. 
4. 1,2 mc/s 
5. Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Sighişoara, 
Mediaş, Bazna, Copşa Mică, Dumbrăveni 

 JUDETUL SIBIU 
Nr.poziţie 25 
1. Zetea - Sighişoara - Mediaş - Copşa Mică 
2. acumularea Zetea (râul Târnava Mare) 
3. 128,0 km. 
4. 1,2 mc/s 
5. Odorheiu Secuiesc, Sighişoara, Mediaş, 
Dumbrăveni, Copşa Mică şi localităţi riverane 
conductei de aducţiune 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiei actuale din teritoriile 
respective. 
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73. 

 
 JUDETUL VASLUI 
Nr.crt.21 
1. Prut - Vaslui 
2. râul Prut 
3. 35,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Huşi, Vaslui 

 
 JUDETUL VASLUI 
Nr.poziţie 26 
1. Prut - Vaslui 
2. râul Prut 
3. 35,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Huşi, Vaslui 

 
 Se modifica numai numărul 
poziţiei. 

 
74. 

  
Nr.poziţie 27 
1. Soleşti - Vaslui 
2. acumularea Soleşti (râul Vaslueţ) 
3. 25,0 km. 
4. 0,8 mc/s 
5. Vaslui 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiei actuale din teritoriile 
respective. 

 
75. 

  
TOTAL JUDET 
Lungimi aductiuni = 60,0 km 
Debit preconizat = 1,1 mc/s 

 
Modificarea este determinată de 
noile priorităţi stabilite la nivelul 
judeţelor. 

 
76 

 
 TOTAL GENERAL 
Lungini aducţiuni = 688,4 
Debit preconizat = 14,05 

 
 TOTAL GENERAL 
Lungimi aducţiuni = 800,9 km 
Debit preconizat = 16,65 mc/s 
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77. 

 
 1.2. PE TERMEN MEDIU 

 
 1.2. PE TERMEN MEDIU (2006 - 2015) 

 
 Necesitatea determinării 
perioadei de timp. 

 
78. 

 
  
 

 
 JUDETUL ALBA  
Nr.poziţie 1 
1. Dezvoltarea sistemului zonal al judeţului Alba 
2. Uzina Alba Iulia 
3. 41,0 km. 
4. 1,0 mc/s 
5. Teiuş, Blaj, Aiud, Ocna Mureş 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiei existente în teritoriu. 

 
79 

 
 JUDETUL BOTOSANI 
Nr.crt.1 
1. Vârful Câmpului - Dorohoi 
2. acumularea Vârful Câmpului (râul Siret)  
3. 10,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Dorohoi 

 
 JUDETUL BOTOSANI 
Nr.poziţie 2 
1. Vârful Câmpului - Dorohoi 
2. acumularea Vârful Câmpului (râul Siret)  
3. 10,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Dorohoi 

 
 Se modifică numai numărul 
pozitiei. 
 

 
80. 
 
 
 
 
 
 
 
81. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL BRAILA 
Nr.crt.2 
1. Firul 2 aducţiunea Gropeni - Ianca 
2. fluviul Dunărea 
3. 40,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Gropeni, Unirea, Ianca, Mircea Vodă 
 
Nr.crt.3 
1. Berteşti - Bărăganul - Ciocile 
2. fluviul Dunărea 
3.  50,0 km. 
4. 0,2 mc/s 
5. Berteştii de Jos, Victoria, Bărăganul, Roşiori, 
Ciocile. 
 

 
 JUDETUL BRAILA 
Nr.poziţie 3 
1. Firul 2 aducţiunea Gropeni - Ianca 
2. fluviul Dunărea 
3. 40,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Gropeni, Unirea, Ianca, Mircea Vodă 
 
Nr.poziţie 4 
1. Berteşti - Bărăganul - Ciocile 
2. fluviul Dunărea 
3.  50,0 km. 
4. 0,2 mc/s 
5. Berteştii de Jos, Victoria, Bărăganul, Roşiori, 
Ciocile. 
 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
 
 
 
 
 
 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
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82. TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 90,0 km. 
Debit preconizat = 0,5 mc/s 

TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 90,0 km. 
Debit preconizat = 0,5 mc/s 

 Text nemodificat. 

 
83. 

 
 JUDETUL CARAS-SEVERIN 
Nr.crt. 4 
1. Poiana Mărului - Oţelul Roşu 
2. acumularea Poiana Mărului (râul Bistra Mărului) 
3. 16,0 km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Oţelul Roşu 

 
 JUDETUL CARAS-SEVERIN 
Nr.poziţie 5 
1. Poiana Mărului - Oţelul Roşu 
2. acumularea Poiana Mărului (râul Bistra Mărului) 
3. 16,0 km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Oţelul Roşu 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

 
84. 

 
 JUDETUL CLUJ 
Nr.crt. 5.  
1. Mihoieşti - Turda - Câmpia Turzii 
2. acumulare Mihoieşti (râul Arieş) 
3. 90,0 km. 
4. 0,8 mc/s 
5. Turda, Câmpia Turzii 

 
 JUDETUL CLUJ 
Nr.poziţie 6.  
1. Mihoieşti - Turda - Câmpia Turzii 
2. acumulare Mihoieşti (râul Arieş) 
3. 90,0 km. 
4. 0,8 mc/s 
5. Turda, Câmpia Turzii 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

 
85 

 
 JUDETUL DOLJ 
Nr.crt. 6 
1. Firul 2 Izvarna - Craiova 
2. Izvoarele Izvarna  
3. 120,0 km. 
4. 1,0 mc/s 
5. Filiaşi, Craiova 
 
 

 
 JUDETUL DOLJ 
Nr.pozitie 7 
1. Firul 2 Izvarna - Craiova 
2. Izvoarele Izvarna  
3. 120,0 km. 
4. 1,0 mc/s 
5. Filiaşi, Craiova 
 
 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

86.  JUDETUL DÂMBOVITA 
Nr.crt.7 
1. Brătei - Târgovişte 
2. acumularea Brătei (râul Brătei) 
3. 50,0 km. 
4. 0,6 mc/s 

 JUDETUL DÂMBOVITA 
Nr.poziţie 8 
1. Brătei - Târgovişte 
2. acumularea Brătei (râul Brătei) 
3. 50,0 km. 
4. 0,6 mc/s 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 



 20

5. Fieni, Pucioasa, Târgovişte 5. Fieni, Pucioasa, Târgovişte 
 
87. 

 
 JUDETUL GORJ 
Nr.crt. 8 
1. Orlea, Ciuperceni, Mătăsari, Fărcăşeşti 
2. răul Orlea 
3. 40,0 km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Ciuperceni, Brădăţel, Mătăsari Drăgoteşti, Bohorel, 
Fărcăşeşti 

 
 JUDETUL GORJ 
Nr.poziţie 9 
1. Orlea, Ciuperceni, Mătăsari, Fărcăşeşti 
2. răul Orlea 
3. 40,0 km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Ciuperceni, Brădăţel, Mătăsari Drăgoteşti, Bohorel, 
Fărcăşeşti 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

 
88. 

 
 JUDETUL HARGHITA 
Nr.crt.9 
1. Mădăraş - Miercurea Ciuc 
2. acumularea Mădăraş (râul Olt) 
3. 25,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Mircurea Ciuc 

 
 JUDETUL HARGHITA 
Nr.poziţie 10 
1. Sândominic, Mădăraş - Miercurea Ciuc 
2. acumularea Mădăraş (râul Olt) 
3. 30,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Mircurea Ciuc 

 
 Prevederile sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiei existente în teritoriu. 

 
89 
 
 
 
 
 
 
 
90. 
 
 
 
 
 
 
91. 
 

 
 JUDETUL MEHEDINTI 
Nr.crt.10 
1. Topleţ - Drobeta Turnu Severin 
2. Izvoare Topleţ (jud,Caraş-Severin) 
3. 37,0 km. 
4. 0,6 mc/s 
5. Turnu Severin 
 
Nr.crt. 11 
1. Topleţ - Orşova 
2. Izvoare Topleţ (jud,Caraş-Severin) 
3. 13,7 km. 
4. 0,22 mc/s 
5. Orşova 
 
Nr.crt. 12 
1. Dunăre - Strehaia - Vânju Mare 

 
 JUDETUL MEHEDINTI 
Nr poziţie 11 
1. Strehaia 
2. puţuri de adâncime 
3. 10,0 km. 
4. o,25 mc/s 
5. Strehaia 
 
Nr.poziţie 12  
1. Oreviţa - Vânju Mare 
2. puţuri Oreviţa 
3. 15,0 km. 
4. 0,20 mc/s 
5. Vânju Mare 
 
Nr.poziţie 13 
1. Dârvari, Gemeni - Obârşia de Câmp 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului, ca urmare a 
situaţiei existente în teritoriile 
respective. 
 
 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului, ca urmare a 
situaţiei existente în teritoriile 
respective. 
 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului, ca urmare a 
situaţiei existente în teritoriile 
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92. 
 
 
 
 
 
 
93. 
 
 

2. fluviul Dunărea 
3. 46,0 km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Strehaia, Vânju Mare 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 96,7 km. 
Debit preconizat = 1,22 mc/s 

2. puţuri de adâncime 
3. 20,0 km. 
4. o,10 mc/s 
5. Obârşia de Câmp, Izimşa 
 
Nr.poziţie 14 
1. Topleţ - Orşova 
2. izvoare Topleţ 
3. 13,7 km. 
4. 0,22 mc/s 
5. Orsova 
 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 58,7 km 
Debit preconizat = 0,77 mc/s 

respective. 
 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului, ca urmare a 
situaţiei existente în teritoriile 
respective. 
 
 Modificarea este 
determinată de noile priorităţi 
stabilite la nivelul judeţului. 

 
94. 
 
 
 
 
 
 
 
 
95. 
 
 
 
 
 
 
96. 

 
 JUDETUL MURES 
Nr.crt. 13 
1. Reghin - Sânmartinu de Câmpie 
2. Uzina de apă Reghin 
3. 30,0 km. 
4. 0,2 mc/s 
5. Breaza, Fărăgău, Crăieşti, Sânmartinu de Câmpie 

 
 JUDETUL MURES 
Nr.poziţie 15 
1. Luduş-Şăulia 
2. uzina de apă Luduş 
3. 24,0 km. 
4. 0,1 mc/s 
5. Tăureni, Valea Largă, Săulia, Zău de Câmpie 
 
Nr.pozitie 16. 
1. Sângeorgiu de Padure - Bălăuşeri 
2. acumularea Bezid 
3. 10,0 km. 
4. 0,1 mc/s 
5. Fântânele, Bălăuşeri 
 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 34,0 km 
Debit preconizat = 0,2 mc/s 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului, ca urmare a 
situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 
 
 
 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului, ca urmare a 
situaţiei existente în teritoriile 
respective. 
 
 Modificarea este 
determinată de noile priorităţi 
stabilite la nivelul judeţului. 

 
97. 

 
 JUDETUL NEAMT 

 
 JUDETUL NEAMT 

 
Se modifică numai numărul 
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Nr.crt. 14 
1. Boteşti - Roman 
2. acumularea Boteşti (râul Moldova) 
3. 20,0 km. 
4. 1,0 mc/s 
5. Roman 

Nr.poziţie 17 
1. Boteşti - Roman 
2. acumularea Boteşti (râul Moldova) 
3. 20,0 km. 
4. 1,0 mc/s 
5. Roman 

pozitiei 

98. 
 
 
 
 
 
 
 
99. 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
 
 
 
 

 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.crt. 15 
1. Trăisteni - Brebu - Proviţa - Talea 
2. acumularea Trăisteni (râul Doftana) 
3. 70,0 km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Brebu, Telega, Câmpina, Adunaţi, Talea 
 
Nr.crt. 16. 
1. Homorâciu - Poseşti - Soimari 
2. acumularea Homorâciu (râul Teleajen) 
3. 80,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Homorâciu, Poseşti, Ariceştii-Zeletin, Surani, 
Soimari, Cărbuneşti 
 
Nr.crt.17 
1. Coada Malului - Podenii Noi - Lapoş 
2.acumularea Coada Malului (râul Teleajen) 
3. 70,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Salcia, Lapoş, Tătaru, Calugăreni, Jugureni 
 
Nr.crt. 18 
1. Boldeşti - Mizil 
2. acumularea Boldeşti (râul Teleajen) 
3. 90,0 km. 
4. 0,6 mc/s 
5. Mizil, Colceag, Baba Ana 
 

 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.poziţie 18 
1. Trăisteni - Brebu - Proviţa - Talea 
2. acumularea Trăisteni (râul Doftana) 
3. 70,0 km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Brebu, Telega, Câmpina, Adunaţi, Talea 
 
Nr.poziţie 19 
1. Homorâciu - Poseşti - Soimari 
2. acumularea Homorâciu (râul Teleajen) 
3. 80,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Homorâciu, Poseşti, Ariceştii-Zeletin, Surani, 
Soimari, Cărbuneşti 
 
Nr.pozitie 20 
1. Coada Malului - Podenii Noi - Lapoş 
2. acumularea Coada Malului (râul Teleajen) 
3. 70,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Salcia, Lapoş, Calugăreni, Tătaru, Jugureni 
 
Nr.poziţie 21 
1. Boldeşti - Mizil 
2. acumularea Boldeşti (râul Teleajen) 
3. 90,0 km. 
4. 0,6 mc/s 
5. Mizil, Colceag, Baba Ana 
 

 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
 
 
 
 
 
 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
 
 
 
 
 
 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
 
 
 
 
 
 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
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103 
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Nr.crt. 19 
1. Coada Malului - Vâlcăneşti - Bertea 
2.acumularea Coada Malului (râul Teleajen) 
3. 70,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Vâlcăneşti, Cosminele, Aluniş, Bertea, Vărbilău 
 
Nr.crt.20 
1. Adâncata - Sălciile - Boldeşti - Grădiştea 
2. acumularea Adâncata (râul Prahova) 
3. 80,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Ciorani, Sălciile, Boldeşti - Grădiştea 
 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 460,0 km. 
Debit preconizat = 2,6 mc/s 

Nr.poziţie 22 
1. Coada Malului - Vâlcăneşti - Bertea 
2. acumularea Coada Malului (râul Teleajen) 
3. 70,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Vâlcăneşti, Cosminele, Aluniş, Bertea, Vărbilău 
 
Nr.poziţie 23 
1. Adâncata - Sălciile - Boldeşti - Grădiştea 
2. acumularea Adâncata (râul Prahova) 
3. 80,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Ciorani, Sălciile, Boldeşti - Grădiştea 
 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 460,0 km. 
Debit preconizat = 2,6 mc/s 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
 
 
 
 
 
 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
 
 
 
 
 
 Text nemodificat. 
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 JUDETUL SATU MARE 
Nr.crt. 21 
1. Talna - Negreşti Oaş 
2. râul Talna 
3. 4,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Negreşti Oaş 

 
 JUDETUL SATU MARE 
Nr.poziţie 24 
1. Talna - Negreşti Oaş 
2. râul Talna 
3. 4,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Negreşti Oaş 

 
 Se modifică numai numărul 
pozitiei 
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 JUDETUL SALAJ 
Nr.crt. 22 
1. Ciucea - Zalău 
2. Ciucea  (râul Crişul Repede) 
3. 45,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Zalău - Simleul Silvaniei 
 

 
  
   

 
 Lucrările se regăsesc în 
lista celor prevăzute “pe termen 
scurt”la pozitie 23. 
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Nr.crt. 23 
1. Zalău - Jibou 
2. aducţiunea Ciucea - Zalău 
3. 20,0 km. 
4. 0,1 mc/s 
5. Jibou 
 
TOTAL JUDET 
Lungimi aducţiune = 65,0 
Debit preconizat = 0,6 mc/s 

 Lucrările se regăsesc în 
lista celor prevăzute “pe termen 
scurt”la pozitie 23. 
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 JUDETUL TELEORMAN 
Nr. crt. 24 
1. Guruieni - Alexandria 
2. Pârâul Clăniţa 
3. 16,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Alexandria 
 

  
 JUDETUL TELEORMAN 
Nr.poziţie 25 
1. Guruieni - Alexandria 
2. Pârâul Clăniţa 
3. 16,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Alexandria 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei 

110   
   

 JUDETUL TIMIS 
Nr.poziţie 26 
1. Poiana Mărului - Lugoj - Timişoara 
2. acumularea Poiana Mărului (râul Bistra Mărului) 
3. 110,0 km. 
4. 2,15 mc/s 
5. Lugoj, Timişoara şi localităţi din apropierea 
aducţiunii 
 
 

 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
de nivelul judeţului, ca urmare a 
situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 

 
111. 

 
  

 
 JUDETUL VASLUI 
Nr.poziţie 27 
1. Bădeana - Bârlad 
2. Foraje Bădeana Tutova 
3. 15,0 km. 
4. 0,3 mc/s 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
de nivelul judeţului, ca urmare a 
situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 



 25

5. Bârlad 
 
112 

 
  
   

 
 JUDETUL VÂLCEA 
Nr.pozitie 28 
1. Râmnicu Vâlcea - Drăgăşani 
2. Uzina Râmnicu Vâlcea 
3. 55,0 km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Drăgăşani şi localităţile din apropierea aducţiunii 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
de nivelul judeţului, ca urmare a 
situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 

 
113 

 
 MUNICIPIUL BUCURESTI 
Nr.crt.25 
1. Podlogi - Bucureşti 
2. Freatic zona Potlogi 
3. 40,0 km. 
4. 2,0 mc/s 
5. Bucureşti 

 
 MUNICIPIUL BUCURESTI 
Nr.poziţie 29 
1. Podlogi - Bucureşti 
2. Freatic zona Potlogi 
3. 40,0 km. 
4. 2,0 mc/s 
5. Bucureşti 

 
 Se modifică numai numărul 
pozitiei 
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TOTAL GENERAL 
Lungimi aducţiuni = 1.172,7 km. 
Debit preconizat = 12,72 mc/s 

 
TOTAL GENERAL 
Lungimi aducţiuni = 1.059,7 km. 
Debit preconizat = 10,07 mc/s 
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 1.3. PE TERMEN LUNG 

 
 1.3. PE TERMEN LUNG (2016 - 2025) 

 
Necesitatea determinării perioadei 
de timp 
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 JUDETUL BUZAU 
Nr.crt.1 
1. Siriu - Berca 

 
 JUDETUL BUZAU 
Nr.poziţie 1 
1. Siriu - Berca 

 
 Text nemodificat. 
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2.  acumularea Siriu (râul Buzău) 
3. 56,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Nehoiu, Cislău, Pătârlagele, Vipereşti, Măgura, 
Pârscov, Berca 
 
Nr.crt. 2 
1. Verneşti - Râmnicu Sărat 
2. râul Buzău 
3. 40,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Râmnicu Sărat 
 
TOTAL JUDET 
Lungimea aducţiunii = 96,0 km. 
Debit preconizat = 1,0 mc/s 
 

2.  acumularea Siriu (râul Buzău) 
3. 56,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Nehoiu, Cislău, Pătârlagele, Vipereşti, Măgura, 
Pârscov, Berca 
 
Nr.poziţie 2 
1. Verneşti - Râmnicu Sărat 
2. râul Buzău 
3. 40,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Râmnicu Sărat 
 
TOTAL JUDET 
Lungimea aducţiunii = 96,0 km. 
Debit preconizat = 1,0 mc/s 

 
 
 
 
 
 
 Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 Text nemodificat 
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 JUDETUL CARAS-SEVERIN 
Nr.crt. 3 
1. Zerveşti - Oţelu Roşu 
2. acumularea Zerveşti (râul Sebeş) 
3. 23,0 km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Oţelul Roşu 
 
 

 
 JUDETUL CARAS-SEVERIN 
Nr.crt. 3 
1. Zerveşti - Oţelu Roşu 
2. acumularea Zerveşti (râul Sebeş) 
3. 23,0 km. 
4. 0,4 mc/s 
5. Oţelul Roşu 

 
 Text nemodificat 

120  JUDETUL DOLJ 
Nr.crt. 4 
1. Dunăre - Băileşti - Segarcea 
2. fluviul Dunărea 
3. 50,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Băileşti, Segarcea 

 JUDETUL DOLJ 
Nr.poziţie 4 
1. Dunăre - Băileşti - Segarcea 
2. fluviul Dunărea 
3. 50,0 km. 
4. 0,3 mc/s 
5. Băileşti, Segarcea 

 Text nemodificat 
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 JUDETUL IALOMITA 

 
 JUDETUL IALOMITA 

 
 Text nemodificat 
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Nr.crt. 5 
1. Firul 2 Borcea - Slobozia 
2. fluviul Dunărea (braţul Borcea)  
3. 45,0 km. 
4. 2,0 mc/s 
5. Călăraşi, Slobozia 
 

Nr.poziţie 5 
1. Firul 2 Borcea - Slobozia 
2. fluviul Dunărea (braţul Borcea)  
3. 45,0 km. 
4. 2,0 mc/s 
5. Călăraşi, Slobozia 
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 JUDETUL MURES 
Nr.crt. 6 
1. Târgu-Mureş - Luduş 
2. uzina de apă Târgu Mureş 
3. 45,0 km. 
4. 0,2 mc/s 
5. Cristeşti, Ungheni, Sânpaul, Ogra, Iernut, Cuci, 
Luduş 
 
Nr.crt. 7 
1. Iernut - Singer 
2. aducţiunea Târgu Mureş - Luduş 
3. 27,0 km. 
4. 0,1 mc/s 
5. Iernut, Lechinţa, Iclănzel, Papiu Ilarian, Singer 
 
 
 

 
 JUDETUL MURES 
Nr. poziţie 6 
1. Iernut - Sânpaul 
2. uzina de apă Iernut (Cipău) 
3. 30,0 km. 
4. 0,1 mc/s 
5. Sânpaul, Ogra,  Cuci 
 
 
Nr.poziţie 7 
1. Iernut - Sânger 
2. uzina de apă Iernut (Cipău) 
3. 27,0 km. 
4. 0,1 mc/s 
5. Lechinţa, Iclănzel, Papiu Ilarian, Sânger 
 
 
 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 
 
 
 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 

124 
 
 
 
 
 
 
125 
 

Nr.crt.8 
1. Reghin - Târgu Mureş 
2. uzina de apă Reghin 
3. 28,0 km 
4. 0,2 mc/s 
5. Petelea, Gorneşti, Ernei, Sângiorgiu de Mureş. 
 
 
 

Nr.poziţie 8 
1. Reghin - Ernei 
2. uzina de apă Reghin 
3. 28,0 km 
4. 0,2 mc/s 
5. Petelea, Periş, Gorneşti, Ernei. 
 
Nr.poziţie 9 
1. Vărgata - Gheorghe Doja 

 Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
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126 

 
 
 
 
 
TOTAL JUDET 
Lungimea aducţiunii = 100,0 km. 
Debit preconizat = 0,5 mc/s 

2. acumularea Vărgata (râul Niraj) 
3. 40,0 km. 
4. 0,2 mc/s 
5. Mircurea Nirajului, Găleşti, Acăţari, Crăciuneşti, 
Gheorghe Doja 
 
TOTAL JUDET  
Lungimi aducţiune = 125,0 km. 
Debit preconizat = 0,6 mc/s 

la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 
 
 
 Modificarea este 
determinată de noile priorităţi 
stabilite la nivelul judeţului. 
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 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.crt. 9 
1. Sinaia - Breaza 
2. acumularea Azuga II (pârâul Limbăşel) 
3. 25,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Sinaia, Comarnic, Breaza 

 
 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.poziţie 10 
1. Sinaia - Breaza 
2. acumularea Azuga II (pârâul Limbăşel) 
3. 25,0 km. 
4. 0,5 mc/s 
5. Sinaia, Comarnic, Breaza 

 
 Se modifica numai numărul 
poziţiei. 
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 JUDETUL SATU MARE 
Nr. crt. 10 
1. Remetea - Baia Mare - Satu Mare 
2. acumularea Remetea (râul Lăpuş) 
3. 90,0 km. 
4. 2,0 mc/s 
5. Baia Mare, Seini, Satu Mare 
 

 
 JUDETUL SATU MARE 
Nr. pozitie 11 
1. Remetea - Baia Mare - Satu Mare 
2. acumularea Remetea (râul Lăpuş) 
3. 90,0 km. 
4. 2,0 mc/s 
5. Baia Mare, Seini, Satu Mare 

 
 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 

129 
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Nr.crt. 11 
1. Supuru de Jos - Tăşnad 
2. râul Crasna 
3. 18,0 km. 
4. 0,2 mc/s 
5. Tăşnad 
 
TOTAL JUDET 
Lungimea aducţiunii = 108,0 km. 
Debit preconizat = 2,2 mc/s 

Nr.poziţie 12 
1. Supuru de Jos - Tăşnad 
2. râul Crasna 
3. 18,0 km. 
4. 0,2 mc/s 
5. Tăşnad 
 
TOTAL JUDET 
Lungimea aducţiunii = 108,0 km. 
Debit preconizat = 2,2 mc/s 

 Se modifică numai numărul 
poziţiei. 
 
 
 
 
 
 Text nemodificat. 
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 JUDETUL TELEORMAN 
Nr. crt.12 
1. Dunăre - Furculeşti - Alexandria 
2. fluviul Dunărea 
3. 40,0 km. 
4. 3,0 mc/s 
5. Seaca, Lisa, Furculeşti, Alexandria 

 
 JUDETUL TELEORMAN 
Nr. poziţie 13 
1. Dunăre -  Zimnicea - Alexandria 
2. fluviul Dunărea 
3. 80,0 km. 
4. 3,0 mc/s 
5. Zimnicea, Smârdioasa, Alexandria 

 
 Noile prevederi sunt 
determinate de priorităţile stabilite 
la nivelul judeţului ca urmare a 
situaţiilor existente în teritoriile 
respective. 

 
132 

 
 MUNICIPIUL BUCURESTI 
Nr.crt. 13 
1. Călugăreni - Bucureşti 
2. Acvifer de adâncime zona Călugăreni 
3. 25,0 km. 
4. 1,5 mc/s 
5. Bucureşti 

 
 MUNICIPIUL BUCURESTI 
Nr.poziţie 14 
1. Călugăreni - Bucureşti 
2. Acvifer de adâncime zona Călugăreni 
3. 25,0 km. 
4. 1,5 mc/s 
5. Bucureşti 
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 TOTAL GENERAL 
Lungimea aducţiunii = 512,0 km. 
Debitul preconizat = 11,4 mc/s 

 
 TOTAL GENERAL 
Lungimea aducţiunii = 577,0 km. 
Debitul preconizat = 11,5 mc/s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text Comisie Motivare 
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 2.0. LUCRARI HIDROEDILITARE DE 
REABILITARE SI DEZVOLTARE IN MUNICIPII 
SI ORASE 

 
 2.0. LUCRARI HIDROEDILITARE DE 
REABILITARE SI DEZVOLTARE IN MUNICIPII SI 
ORASE 

 
 text nemodificat. 

 
135 

 
 2.1. PE TERMEN SCURT 

 
 2.1. PE TERMEN SCURT (1988 - 2005) 

 
Necesitatea determinării perioadei 
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de timp. 
 
136 

 
- Nr. crt. 
1. Judeţ, municipiu, oraş 
2. Populaţia la 1.01.1994 
Tipul de intervenţie necesară 
3. alimentări cu apă 
4. canalizări 

 
- Nr.poziţie 
1. Judeţ, municipiu, oraş 
2. Populaţia la 1.01.1996 
Tipul de intervenţie necesară 
3. alimentări cu apă 
4. canalizări 

 
 Text nemodificat. 
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 JUDETUL ARAD 
Nr.poziţie 1 
1. Municipiul Arad 
2. 186.911 
3. - modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă 
     - majorare capacitate de compensare, 
inmagazinare 
     - reabilitarea aducţiunilor 
     - reabilitarea reţelei de distribuţie 
     - extindere reţea de distribuţie. 
4.  - extinedere reţea de canalizare 
     - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică). 
 
Nr.poziţie 2 
1. Lipova 
2. 11.747 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
   - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
     - extindere  reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică). 
 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
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139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. poziţie 3 
1. Nădlac 
2. 8.436 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capactitate de compensare, 
inmagazinare  
 - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie. 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică).  

prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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 JUDETUL BACAU 
Nr.crt.1 
1. municipiul Bacău 
2. 208.142 
3.  - modernizare sistem de alimentare cu apă 
 - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică). 

 
 JUDETUL BACAU 
Nr.poziţie 4 
1. municipiul Bacău 
2. 209.339 
3.  - modernizare sistem de alimentare cu apă 
 - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică). 

 
 Se modifică numărul 
pozitiei şi popolaţiei şi se 
redimensionează lucrările 
prevăzute. 
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 JUDETUL BRASOV 
Nr.crt.2 
1. municipiul Braşov 
2. 324.611 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea canalizare 

 
 JUDETUL BRASOV 
Nr.poziţie 5 
1. municipiul Braşov 
2. 321.392 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea canalizare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si al populaţiei. 
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 - extindere reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică). 

 - extindere reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică). 
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Nr.crt.3 
1. Predeal 
2. 7.263 
3.  - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - completare staţie de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 

 
Nr.pozitie 6 
1. Predeal 
2. 7.118 
3.  - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - completare staţie de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 
 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si al populaţiei.  
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 JUDETUL BRAILA 
Nr.crt.4 
1. municipiul Brăila 
2. 236238 
3.  - modernizare sistem de alimentare cu apă 
 - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea şi colectoare de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 
 JUDETUL BRAILA 
Nr.poziţie 7 
1. municipiul Brăila 
2. 235.909 
3.  - modernizare sistem de alimentare cu apă 
 - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea şi colectoare de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si al populaţiei. 
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Nr.crt.5 
1. Insurăţei 
2. 7.504 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
Nr.poziţie 8 
1. Insurăţei 
2. 7.456 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si al populaţiei. 
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 - reabilitare şi extindere staţie de epurare
   

 - reabilitare şi extindere staţie de epurare 
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 JUDETUL BUZAU 
Nr.crt.6 
1. municipiul Buzău 
2. 150.423 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 

 
 JUDETUL BUZAU 
Nr.poziţie 9 
1. municipiul Buzău 
2. 150.546 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si al populaţiei. 
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 JUDETUL CARAS-SEVERIN 
Nr.poziţie 10 
1. Anina 
2. 11.062 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea canalizare 
 -staţie nouă de epurare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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 JUDETUL CALARASI 
Nr.crt. 7 
1. municipiul Călăraşi 
2. 78.904 
3.  - modernizare sistem de alimentare cu apă 
 - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie. 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de distribuţie 
 - extindere staţie de epurare 

 
 JUDETUL CALARASI 
Nr.poziţie 11 
1. municipiul Călăraşi 
2. 78.336 
3.  - modernizare sistem de alimentare cu apă 
 - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie. 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si al populaţiei. 
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 - completarea staţiei de epurare cu traptă 
avansată (biologică) 

 - completarea staţiei de epurare cu traptă 
avansată (biologică) 
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 JUDETUL CLUJ 
Nr.crt. 8 
1. municipiul Cluj-Napoca 
2. 328.602 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie. 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 JUDETUL CLUJ 
Nr.poziţie 12 
1. municipiul Cluj-Napoca 
2. 334.079 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie. 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si al populaţiei. 

149   JUDETUL CONSTANTA 
Nr.poziţie 13 
1. municipiul Constanţa 
2. 348.136 
3.  - modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă 
 - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - reamplasarea evacuării apelor uzate epurate, 
cu debuşare în zona de larg 
 - reabilitare şi extindere reţea de canalizare 
 - extindere şi modernizare staţie de epurare. 

 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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Nr. poziţie 14. 
1. municipiul Mangalia 
2. 43.832 
3. - majorare capacitate de compensare, 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - modernizare şi extindere staţie de epurare. 

 
151 

  
Nr.poziţie 15 
1. Hârşova 
2. 11.032 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - modernizare sursa de apă subterană 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.   extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare. 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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 JUDETUL COVASNA 
Nr.poziţie 16 
1. municipiul Sfântul Gheorghe 
2. 67.565 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitarea reţelei de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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Nr. poziţie 17 
1. Baraolt 
2. 10.762 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
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Nr.pozitie 18 
1. Covasna  
2. 12411 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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Nr.poziţie 19 
1. Intorsătura Buzăului 
2. 8.941 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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Nr.poziţie 20 
1. Târgu Secuiesc 
2. 23.055 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
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 JUDETUL DÂMBOVITA 
Nr.crt. 9 
1. municipiul Târgovişte  
2. 99.453 
3. - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 JUDETUL DÂMBOVITA 
Nr.poziţie 21 
1. municipiul Târgovişte  
2. 99.489 
3. - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei 
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 JUDETUL DOLJ 
Nr.crt. 10 
1. municipiul Craiova 
2. 307.013 
3. - modernizare sistem de alimentare cu apă 
 - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 
 JUDETUL DOLJ 
Nr.poziţie 22 
1. municipiul Craiova 
2. 306.338 
3. - modernizare sistem de alimentare cu apă 
 - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
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 JUDETUL GALATI 
Nr.crt.11 
1. municipiul Galaţi 
2. 327.222 
3.  - modernizare sistem de alimentare cu apă 
 - majorare debite la captare-tratare 

 
 JUDETUL GALATI 
Nr.poziţie 23 
1. municipiul Galaţi 
2. 328.557 
3.  - modernizare sistem de alimentare cu apă 
 - majorare debite la captare-tratare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
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 - reabilitarea reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
 

 - reabilitarea reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

160  JUDETUL GORJ 
Nr.crt. 12 
1. municipiul Târgu Jiu 
2. 97.714 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 JUDETUL GORJ 
Nr.poziţie 24 
1. municipiul Târgu Jiu 
2. 98.679 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei 
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Nr.poziţie 25 
1. Bumbeşti Jiu 
2. 11.498 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare inclusiv completarea  
staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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Nr poziţie 26 
1. Motru 
2. 26.984 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare inclusiv 
completarea  staţiei de epurare cu treaptă avansată de 
epurare (chimică) 
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Nr.poziţie 27 
1. Novaci 
2. 6.467 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare inclusiv 
completarea  staţiei de epurare cu trepte avansate de 
epurare (biologică şi chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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Nr.crt. 13 
1. Rovinari 
2. 10765 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
Nr.poziţie 28 
1. Rovinari 
2. 11.773 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
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Nr.poziţie 29 
1. Târgu Cărbuneşti 
2. 9.364 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

- majorare capacitate de compensare, 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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înmagazinare 
4. - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 

166  Nr. pozitie 30 
1. Ticleni 
2. 5.269 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea  
staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică) 

 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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 JUDETUL HARGHITA 
Nr.poziţie 31 
1. municipiul Miercurea Ciuc 
2. 47.452 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere şi retehnologizare staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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 JUDETUL HUNEDOARA 
Nr.poziţie 32 
1. municipiul Brad 
2. 18.702 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
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Nr.poziţie 33 
1. Hateg 
2. 12.567 
3.  - majorare debite la captare-tratare - 
reabilitarea reţelei de distribuţie 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea canalizare 
 - extinderea staţiei de epurare 
 - reabilitarea şi completarea  staţiei de epurare 
cu treaptă avansată (biologică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen 
mediu (2016 - 2025) 
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Nr.poziţie 34 
1. Simeria 
2. 14.620 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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 JUDETUL IALOMITA 
Nr.crt. 14 
1. Municipiul Slobozia 
2. 56.669 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 JUDETUL IALOMITA 
Nr.poziţie 35 
1. Municipiul Slobozia 
2. 57.193 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
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 JUDETUL IASI 
Nr.crt.15 
1. municipiul Iaşi 
2. 339.020 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - Reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 JUDETUL IASI 
Nr.poziţie 36 
1. municipiul Iaşi 
2. 346.913 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - Reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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Nr.pozitie 37 
1. municipiul Paşcani 
2. 45.862 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -  reabilitare şi extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare şi  extindere reţea de canalizare 
 - extindere şi modernizare staţie de epurare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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 JUDETUL MEHEDINTI 
Nr.poziţie 38 
1. municipiul Drobeta Turnu Severin 
2. 118.807 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă staţie de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 
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Nr.poziţie 39 
1. Baia de Aramă 
2. 5849 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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 Nr.poziţie 40 
1. Orşova 
2. 15.677 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 

177  JUDETUL MURES 
Nr.crt.16 
1. municipiul Târgu Mureş 
2. 165.895 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 JUDETUL MURES 
Nr.poziţie 41 
1. municipiul Târgu Mureş 
2. 166.593 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 S-a modificat numărul 
pozitiei şi numărul populaţiei. 
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 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
178 

 
Nr.crt. 17 
1. Sistem de alimentare cu apă Zona de Câmpie 
2. -  
3.   - reabilitare reţea de aducţiune 
 - extindere reţea de aducţiune 
4. - 

 
 Se elimină. 

 
 Noile priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului se regăsesc la 
pct.4.1 din anexă 
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 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.crt.18 
1. municipiul Ploieşti 
2. 255.839 
3. - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.poziţie 42 
1. municipiul Ploieşti 
2. 254.707 
3. - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitarea reţelei de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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 JUDETUL SATU MARE 
Nr.crt. 19 
1. municipiul Satu Mare 
2. 131.693 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

 
 JUDETUL SATU MARE 
Nr.poziţie 43 
1. municipiul Satu Mare 
2. 130.729 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei 
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4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
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Nr.poziţie 44 
1. Negreşti Oaş 
2. 16.539 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 

 
182 

  
Nr.poziţie 45 
1. Tăşnad 
2. 10.353 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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 JUDETUL SALAJ 
Nr.crt. 20 
1. municipiul Zalău 
2. 70.645 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 JUDETUL SALAJ 
Nr.pozitie 46 
1. municipiul Zalău 
2. 71.851 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
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Nr.poziţie 47 
1. Cehu Silvanei 
2. 8.816 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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Nr.pozitie 48 
1. Simleul Silvaniei 
2. 17.167 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 

 
186 

  
 JUDETUL SIBIU 
Nr.poziţie 49 
1. municipiul Sibiu 
2. 169.723 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
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Nr.poziţie 50 
1. Agnita 
2. 12.252 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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Nr.poziţie 51 
1. Tălmaciu 
2. 9.257 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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 JUDETUL SUCEAVA 
Nr.crt. 21 
1. municipiul Suceava 
2. 116.926 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 

 
 JUDETUL SUCEAVA 
Nr.poziţie 52 
1. municipiul Suceava 
2. 117.924 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

- majorare capacitate de compensare, 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 



 48

înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
190 

 
Nr.crt.22 
1. municipiul Câmpulung Moldovenesc 
2. 22.138 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
Nr.poziţie 53 
1. municipiul Câmpulung Moldovenesc 
2. 22.267 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi al populaţiei 
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Nr.crt. 23 
1. municipiul Fălticeni 
2. 33.466 
3.  - modernizare la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
Nr.poziţie 54 
1. municipiul Fălticeni 
2. 33.598 
3.  - majorare la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si al populaţiei. 
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Nr.crt. 24 
1. municipiul Rădăuţi 
2. 32.002 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 

 
Nr.poziţie 55 
1. municipiul Rădăuţi 
2. 31.996 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

- majorare capacitate de compensare, 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
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 JUDETUL TIMIS 
Nr.crt.25 
1. municipiul Timişoara 
2. 327.243 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - modernizarea staţiei de epurare (inclusiv  
treaptă chimică) 
 
 

 
 JUDETUL TIMIS 
Nr.poziţie 56 
1. municipiul Timişoara 
2. 333.000 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - modernizarea staţiei de epurare (inclusiv  
treaptă chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

194 Nr.crt.26 
1. municipiul Lugoj 
2. 51.167 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea decanalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 

Nr.poziţie 57 
1. municipiul Lugoj 
2. 49.840 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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Nr.poziţie 58 
1. Buziaş 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
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2. 8.297 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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Nr.poziţie 59 
1. Deta 
2. 7.222 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 

197  JUDETUL VASLUI 
Nr.crt. 28 
1. municipiul Vaslui 
2. 80.307 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 Se elimină.  Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
potrivit priorităţilor stabilite la 
nivelul judetului. 
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 JUDETUL VASLUI 
Nr.poziţie 60 
1. municipiul Bârlad 
2. 79.082 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 

 
199 

  
Nr.poziţie 61 
1. municipiul Huşi 
2. 33.414 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 
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Nr.pozitie 62 
1. Negreşti 
2. 10.168 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare şi extindere reţea canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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 JUDETUL VÂLCEA 
Nr.crt. 27 
1. municipiul Râmnicu Vâlcea 
2. 114.671 

 
 JUDETUL VÂLCEA 
Nr.poziţie 63 
1. municipiul Râmnicu Vâlcea 
2. 118.906 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare de reţea canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
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 JUDETUL VRANCEA 
Nr.poziţie 64 
1. municipiul Focşani 
2. 100.692 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.2. pe termen 
mediu (2006 - 2015) 

 
203 

  
Nr.poziţie 65 
1. Adjud 
2. 21.020 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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Nr.poziţie 66 
1. Mărăşeşti 
2. 12.988 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
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3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

(2016 - 2025) 
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 MUNICIPIUL BUCURESTI 
Nr.crt. 29 
1. municipiul Bucureşti 
2. 2.052.646 
3.  - modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă 
 - majorare debite la captare-tratare 
(finalizarea lucrării) 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. -modernizarea sistemului de canalizare 
 - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - finalizare staţie de epurare 

 
 MUNICIPIUL BUCURESTI 
Nr.poziţie 67 
1. municipiul Bucureşti 
2. 2.042.562 
3.  - modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă 
 - majorare debite la captare-tratare (finalizarea 
lucrării) 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. -modernizarea sistemului de canalizare 
 - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - finalizare staţie de epurare 

 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populaţiei. 
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206  2.2. PE TERMEN MEDIU  2.2. PE TERMEN MEDIU (2006 - 2015) Necesitatea precizării perioadei de 
timp. 
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 JUDETUL ALBA 
Nr.crt. 1 
1. municipiul Alba Iulia 
2. 73.199 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 2 
1. municipiul Blaj 
2. 22.513 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt.3 
1. municipiul Aiud 
2. 29.165 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
 JUDETUL ALBA 
Nr.pozitie 1 
1. municipiul Alba Iulia 
2. 73.154 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitarea reţelei de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.poziţie 2 
1. municipiul Blaj 
2. 22.339 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.poziţie 3 
1. municipiul Aiud 
2. 29.171 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
 S-a modificat numai 
numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numai 
numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numai 
numărul populaţiei 
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210 
 
 
 
 
 
 
 

 - extindere staţie de epurare  - extindere staţie de epurare 
 
Nr.pozitie 4 
1. Abrud 
2. 6.951 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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 JUDETUL ARAD 
Nr.crt.4 
1. municipiul Arad 
2. 188.716 
3.  - modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitarea aducţiunilor  
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 

 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.poziţie 5 
1. Chişineu - Criş 
2. 8.842 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

- completarea staţiei de epurare cu treaptă 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 1005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avansată (chimică) 
 
Nr. pozitie 6  
1. Curtici 
2. 9.834 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.pozitie 7 
1. Ineu 
2. 10.424 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 8 
1. Pâncota 
2. 7.451 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 

 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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216 
 
 
 
 

Nr.poziţie 9 
1. Sebiş 
2. 6.873 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 

 
217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
218 
 
 
 
 
 
 
 
 
219 

 
 JUDETUL ARGES 
Nr.crt.5 
1. municipiul Piteşti 
2. 184.716 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitarea reţelei de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt.6 
1. municipiul Câmpulung Muscel 
2. 45.079 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt.7 
1. municipiul Curtea de Argeş 
2. 36.310 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 JUDETUL ARGES 
Nr.poziţie 10 
1. municipiul Piteşti 
2. 186.053 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitarea reţelei de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 11 
1. municipiul Câmpulung Muscel 
2. 44.428 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 12 
1. municipiul Curtea de Argeş 
2. 35.412 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 S-a modificat numărul 
pozitiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei 
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 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică)  

 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
220 

 
 JUDETUL BACAU 
Nr.crt.8 
1. municipiul Oneşti 
2. 49.069 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 JUDETUL BACAU 
Nr.poziţie 13 
1. municipiul Oneşti 
2. 60.652 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

 
221 

 
 JUDETUL BIHOR 
Nr.crt.9 
1. municipiul Oradea 
2. 222.521 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 JUDETUL BIHOR 
Nr.pozitie 14 
1. municipiul Oradea 
2. 223.913 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitarea reţelei de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 

 
222 
 

  
Nr.poziţie 15 
1. Aleşd 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
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223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 10.963 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitarea reţelei de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 16 
1. Beiuş 
2. 11.982 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
 

 
224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt. 10 
1. Marghita (inclusiv Suplacu de Barcău) 
2. 18.833 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
Nr.poziţie 17 
1. Marghita 
2. 18.812 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numarul 
pozitiei şi numărul populatiei. 
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225 

 
Nr.pozitie 18 
1. Nucet 
2. 2.787 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 

 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 

 
226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
227 
 
 
 
 
 
 

  
Nr.poziţie 19 
1. Salonta 
2. 20.340 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 20 
1. Stei 
2. 9.424 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
229 

 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.poziţie 21 
1. Valea lui Mihai 
2. 10.767 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - staţie nouă de epurare  
 
Nr.poziţie 22 
1. Vaşcău 
2. 3.131 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - staţie nouă de epurare 
 

 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
 
 
 

230  JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
Nr.crt. 11 
1. municipiul Bistriţa 
2. 87.644 
3.  - reabilitare şi modernizare captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distributie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
Nr.poziţie 23 
1. municipiul Bistriţa 
2. 88.118 
3.  - reabilitare şi modernizare captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distributie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărull populaţiei. 
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 - modernizare şi extindere staţie de epurare  - modernizare şi extindere staţie de epurare 
 
231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
232 

 
 JUDETUL BOTOSANI 
Nr.crt.12 
1. municipiul Botoşani 
2. - 128.260 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 13 
1. municipiul Dorohoi 
2. 34.927 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 JUDETUL BOTOSANI 
Nr.poziţie 24 
1. municipiul Botoşani 
2. - 129.834 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 25 
1. municipiul Dorohoi 
2. 35.362 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUDETUL BRASOV 
Nr.crt. 14 
1. municipiul Făgăraş 
2. 45.605 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 JUDETUL BRASOV 
Nr.poziţie 26 
1. municipiul Făgăraş 
2. 45.128 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
235 

 
Nr.crt. 15 
1. Codlea 
2. 24.336 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 16 
1. Râşnov 
2. 16.472 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - staţie nouă de epurare  
 
 
 

 
Nr.poziţie 27 
1. Codlea 
2. 24.393 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitarea reţelei de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.poziţie 28 
1. Râşnov 
2. 16.397 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - staţie nouă de epurare  
 
 
 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

236 Nr.crt. 17 
1. Zărneşti 
2. 26.684 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

Nr.poziţie 29 
1. Zărneşti 
2. 26.732 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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237 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
238 

 JUDETUL BRAILA 
Nr.crt.18 
1. Făurei 
2. 4.565 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 19 
1. Ianca 
2. 12.235 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 

 JUDETUL BRAILA 
Nr.poziţie 30 
1. Făurei 
2. 4.579 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.poziţie 31 
1. Ianca 
2. 12.597 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

239  JUDETUL BUZAU 
Nr.crt. 20 
1. municipiul Râmnicu Sărat 
2. 41.700 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 

 JUDETUL BUZAU 
Nr.pozitie 32 
1. municipiul Râmnicu Sărat 
2. 41.857 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

 
240 

 
 JUDETUL CARAS-SEVERIN 

 
 JUDETUL CARAS-SEVERIN 

 
S-a modificat numărul 
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241 

Nr.crt.21 
1. municipiul Reşiţa 
2. 96.514 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 22 
1. municipiul Caransebeş 
2. 31.590 
3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 
 
 

Nr.poziţie 33 
1. municipiul Reşiţa 
2. 94.982 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.poziţie 34 
1. municipiul Caransebeş 
2. 31.023 
3. - majorare capacitate de compensare, înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 

poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
243 
 
 

Nr.crt. 23 
1. Anina 
2. 11.152 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt.24 
1. Bocşa 
2. 19.450 

 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.poziţie 35 
1. Bocşa 
2. 19.121 

 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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244 

3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 -staţie nouă de epurare 
 
 
Nr.crt. 25 
1. Moldova Nouă 
2. 16.008 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 -staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată de epurare (chimică) 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 -staţie nouă de epurare 
 
 
Nr.poziţie 36 
1. Moldova Nouă 
2. 15.962 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 -staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată de epurare (chimică) 
 

 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
245 Nr.crt. 26 

1. Oraviţa 
2. 15.673 
3.  - majorare debite de captare-tratare 

Nr.poziţie 37 
1. Oraviţa 
2. 15.556 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 Se modifică numărull 
poziţiei şi numărull populaţiei. 
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 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
246 

 
 JUDETUL CALARASI 
Nr.crt. 27 
1. Olteniţa 
2. 32.519 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
 JUDETUL CALARASI 
Nr.poziţie 38 
1. Olteniţa 
2. 32.140 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
 Se modifică numărull 
poziţiei şi numărull populaţiei. 

 
247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL CLUJ 
Nr.crt. 28 
1. municipiul Dej 
2. 41.216 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere şi modernizare a staţiei de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 29 

 
 JUDETUL CLUJ 
Nr.pozitie 39 
1. municipiul Dej 
2. 41.460 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere şi modernizare staţie de epurare 
 - completare staţie de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 40 

 
 Se modifică numărull 
poziţiei şi numărull populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se modifică numărull 



 68

248 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250 

1. municipiul Turda 
2. 61.200 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 30 
1. Câmpia Turzii 
2. 29.307 
3 - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 31 
1. Gherla 
2. 26.277 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 

1. municipiul Turda 
2. 61.859 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.poziţie 41 
1. Câmpia Turzii 
2. 29.989 
3 - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.poziţie 42 
1. Gherla 
2. 24.488 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 

poziţiei şi numărull populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 Se modifică numărull 
poziţiei şi numărull populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se modifică numărull 
poziţiei şi numărull populaţiei. 

 
251 
 
 
 

 
 JUDETUL CONSTANTA 
Nr.crt. 32 
1. municipiul Constanţa 
2. 350.143 

 
 JUDETUL CONSTANTA 
 Se elimină. 
 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelull 
judeţului 
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252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
253 
 
 
 
 
 
 
 

3.  - modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă 
 - majorare debite de captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reamplasarea evacuării apelor uzate epurate, 
cu debuşare în zona de larg 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 33 
1. municipiul Mangalia  
2. 44.304 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 34 
1. municipiul Medgidia 
2. 47.647 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.poziţie 43 
1. municipiul Medgidia 
2. 47.606 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelull 
judeţului 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 

 
254 
 
 

 
 JUDETUL COVASNA 
Nr.crt.35 
1. municipiul Sfântu Gheorghe 

 
 Se elimină. 
 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelull 
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255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 68.498 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 36 
1. Baraolt 
2. 10.818 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină 

judeţului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelull 
judeţului 

256  JUDETUL DÂMBOVITA 
Nr.crt. 37 
2. Moreni 
2. 23.121 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 

 JUDETUL DÂMBOVITA 
Nr.poziţie 44 
2. Moreni 
2. 23.249 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
257 

 
 JUDETUL GALATI 
Nr.crt. 38 
1. municipiul Tecuci 
2. 47.552 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 JUDETUL GALATI 
Nr.poziţie 45 
1. municipiul Tecuci 
2. 47.081 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

 
258 

 
 JUDETUL GIURGIU 
Nr.crt.39 
1. municipiul Giurgiu 
2. 74.235 
3.  - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 JUDETUL GIURGIU 
Nr.poziţie 46 
1. municipiul Giurgiu 
2. 74.126 
3.  - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 

 
259 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL GORJ 
Nr.crt. 40 
1. Târgu Cărbuneşti 
2. 9.392 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere staţie de epurare 

 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 

 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului 
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 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 41 
1. Ticleni 
2. 5.255 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea 
staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică) 

 
 
 
 Se elimină. 

 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului 
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262 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL HARGHITA 
Nr.crt.42 
1. municipiul Miercurea Ciuc 
2. 46.827 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt.43 
1. municipiul Odorheiu Secuiesc 
2. 39.487 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
 JUDETUL HARGHITA 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.poziţie 47 
1. municipiul Odorheiu Secuiesc 
2. 39.484 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 Shimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
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263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
264 
 

Nr.pozitie 48 
1. Băile Tuşnad 
2. 1.850 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - modernizare staţie de pompare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 49 
1. Borsec 
2. 3.104 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare şi extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
 
 

prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
 
 
 
 
 
 Shimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 

265 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
266 
 
 

 JUDETUL HUNEDOARA 
Nr.crt. 44 
1. municipiul Deva 
2. 77.859 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt.45 
1. municipiul Hunedoara 
2. 81.876 

 JUDETUL HUNEDOARA 
Nr.poziţie 50 
1. municipiul Deva 
2. 77.125 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.poziţie 51 
1. municipiul Hunedoara 
2. 80.599 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 46 
1. municipiul Petroşani 
2. 52.687 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare pentru toate 
localităţile de pe Jiul de Est şi Jiul de Vest 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt.47 
1. municipiul Orăştie 
2. 24.878 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 
 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitarea reţelei de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.poziţie 52 
1. municipiul Petroşani 
2. 52.989 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare pentru toate 
localităţile de pe Jiul de Est şi Jiul de Vest 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.poziţie 53 
1. municipiul Orăştie 
2. 24.826 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la poziţie 2.1. 
pe termen scurt (1998 - 2005) 
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Nr.crt. 48 
1. Brad 
2. 19.009 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 49 
1. Aninoasa 
2. 5.826 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare şi transportare 
ape uzate la staţia de epurare Petroşani 
 
Nr.crt. 50 
1. Lupeni 
2. 32.901 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 

 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.poziţie 54 
1. Aninoasa 
2. 6.127 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare şi transportare 
ape uzate la staţia de epurare Petroşani 
 
Nr.poziţie 55 
1. Lupeni 
2. 32.916 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 

- extindere reţea de canalizare şi transportare 

conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-a modificat numărul 
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 - extindere reţea de canalizare şi transportare 
ape uzate la staţia de epurare Petroşani 
 
Nr.crt. 51 
1. Petrila 
2. 29.913 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare şi transportare 
ape uzate la staţia de epurare Petroşani 
 

ape uzate la staţia de epurare Petroşani 
 
Nr.poziţie 56 
1. Petrila 
2. 30.482 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare şi transportare 
ape uzate la staţia de epurare Petroşani 
 
 

poziţiei şi numărul populaţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
274 

Nr.crt. 52 
1. Uricani 
2. 12.791 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare şi transportare 
ape uzate la staţia de epurare Petroşani 
 
Nr.crt. 53 
1. Vulcan 
2. 34.951 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

Nr.pozitie 57 
1. Uricani 
2. 12.796 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare şi transportare 
ape uzate la staţia de epurare Petroşani 
 
Nr.pozitie 58 
1. Vulcan 
2. 35.827 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pzoţiei şi numărul populaţiei.. 
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 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare şi transportare 
ape uzate la staţia de epurare Petroşani 

 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare şi transportare 
ape uzate la staţia de epurare Petroşani 

 
 
 

 
275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL IALOMITA 
Nr.crt. 54 
1. municipiul Feteşti 
2. 35.985 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
 JUDETUL IALOMITA 
Nr. pozitie 59 
1. municipiul Feteşti 
2. 36.312 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

 
276 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
277 
 
 
 

 
Nr.crt. 55 
1. municipiul Urziceni 
2. 19.543 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 56 
1. Tăndărei 
2. 14.470 
3.  - majorare debite de captare-tratare 

 
Nr.poziţie 60 
1. municipiul Urziceni 
2. 19.393 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.pozitie 61 
1. Tăndărei 
2. 14.474 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 

 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 

 
278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL IASI 
Nr.crt. 57 
1. municipiul Paşcani 
2. 46.348 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Se elimină 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 

 
279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
280 

  
Nr.poziţie 62 
1. Hârlău 
2. 12.059 
3. - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare şi extindere reţea de canalizare  
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 63 
1. Târgu Frumos 
2. 14.204 
3. - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 Shimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Shimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
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 - reabilitare şi extindere reţea de distributie 
4.  - reabilitare şi extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
283 
 
 
 

 
 JUDETUL MARAMURES 
Nr.crt. 58 
1. municipiul Baia Mare 
2. 150.195 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 59 
1. municipiul Sighetu Marmaţiei 
2. 45.279 
3. - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 60 
1. Baia Sprie 
2. 15.801 
3.  - majorare debite de captare-tratare 

 
 JUDETUL MARAMURES 
Nr.poziţie 64 
1. municipiul Baia Mare 
2. 149.567 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.pozitie 65 
1. municipiul Sighetu Marmaţiei 
2. 44.998 
3. - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 66 
1. Baia Sprie 
2. 15.687 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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284 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
285 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
286 
 
 
 
 

 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 61 
1. Borşa 
2. 27.673 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt.62 
1. Cavnic 
2. 5.769 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 63 
1. Seini 
2. 9145 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 

 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.poziţie 67 
1. Borşa 
2. 27.508 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.poziţie 68 
1. Cavnic 
2. 5.639 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.pozitie 69 
1. Seini 
2. 9.265 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

- majorare capacitate de compensare, 

 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
288 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 64 
1. Târgu Lăpuş 
2. 14.477 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 65 
1. Vişeu de Sus 
2. 19.106 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansata (chimică) 

înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.poziţie 70 
1. Târgu Lăpuş 
2. 14.298 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.pozitie 71 
1. Vişeu de Sus 
2. 18.891 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansata (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
pozitiei şi numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
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 JUDETUL MEHEDINTI 
Nr.crt.66 
1. municipiul Drobeta Turnu Severin 

 
 Se elimină 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
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2. 118.351 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansata (chimică) 

judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 

 
290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
291 

 
Nr.crt. 67 
1. Baia de Aramă 
2. 5.764 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansata (chimică) 
 
Nr.crt. 68 
1. Orşova 
2. 15.928 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansata (chimică) 

 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 

 
292 

 
 JUDETUL MURES 

 
 JUDETUL MURES 

 
S-a modificat numărul 
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 Nr.crt. 69 
1. municipiul Sighişoara 
2. 36.554 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
4. - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare  

Nr.poziţie 73 
1. municipiul Sighişoara 
2. 36.393 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
4. - extindere reţea de canalizare  
 - extinderea staţiei de epurare  

poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 

 
293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
294 
 
 
 
 
 
 
 
 
295 

 
Nr.crt. 70 
1. municipiul Reghin 
2. 39.373 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansata (chimică) 
 
Nr.crt. 71 
1. Sistem de alimentare cu apă Zona de Câmpie 
2. - 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - reabilitare reţele de aducţiuni 
 - extindere reţele de aducţiuni 
4. - 

 
Nr.pozitie 72 
1. municipiul Reghin 
2. 39.562 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare  
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansata (chimică) 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.pozitie 74 
1. municipiul Târnăveni 
2. 30.133 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
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 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
 

296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
297 
 
 
 
 

 JUDETUL NEAMT 
Nr.crt. 72 
1. municipiul Piatra Neamţ 
2. 125.732 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 73 
1. municipiul Roman 
2. 81.355 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 JUDETUL NEAMT 
Nr.poziţie 75 
1. municipiul Piatra Neamţ 
2. 126.180 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extinderea staţiei de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 76 
1. municipiul Roman 
2. 82.089 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 

 
298 
 
 
 
 

 
 JUDETUL OLT 
Nr.crt. 74 
1. municipiul Slatina 
2. 87.330 
3.  - reabilitare reţea de distribuţie 

 
 JUDETUL OLT 
Nr.poziţie 77 
1. municipiul Slatina 
2. 87.507 
3.  - reabilitare reţea de distribuţie 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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299 
 
 
 

 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 75 
1. municipiul Caracal 
2. 39.730 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extinderea staţiei de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 78 
1. municipiul Caracal 
2. 39.876 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

 
300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.crt. 76 
1. municipiul Câmpina 
2. 41.629 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare  
 
Nr.crt. 77 
1. Azuga 
2. 6.545 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 

 
 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.pozitie 79 
1. municipiul Câmpina 
2. 41.342 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.poziţie 80 
1. Azuga 
2. 6.411 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 

S-a modificat numărul 
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302 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt. 78 
1. Băicoi 
2. 20.882 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
Nr.pozitie 81 
1. Băicoi 
2. 20.532 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 

 
303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305 
 

 
Nr.crt. 79 
1. Boldeşti-Scăieni 
2. 11.768 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt.80 
1. Breaza 
2. 19.352 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 81 
1. Buşteni 

 
Nr.poziţie 82  
1. Boldeşti-Scăieni 
2. 11.607 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 83 
1. Breaza 
2. 19.241 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 84 
1. Buşteni 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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2. 12.542 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

2. 12.397 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 
 
 
 

 
306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
308 

 
Nr.crt. 82 
1. Comarnic 
2. 13.703 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 83 
1. Mizil 
2. 17.533 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

 
Nr.pozitie 85 
1. Comarnic 
2. 13.545 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.pozitie 86 
1. Mizil 
2. 17.236 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
Nr.pozitie 87 
1. Plopeni 
2. 10.415 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
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4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare mecano-biologică 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

 
 

 
309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
311 

 
Nr.crt. 84 
1. Sinaia 
2. 15.780 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.crt. 85 
1. Urlaţi 
2. 12.187 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

 
Nr.poziţie 88 
1. Sinaia 
2. 15.397 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
Nr.pozitie 89 
1. Slănic Prahova 
2. 7.523 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 90 
1. Urlaţi 
2. 11.877 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 
 
 
 
 
 
 
 S-a schimbat numărul 
pozitiei şi numărul populatiei 
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4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

 
312 

 
 JUDETUL SATU MARE 
Nr.crt. 86 
1. municipiul Carei 
2. 26.635 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

 
 JUDETUL SATU MARE 
Nr.poziţie 91 
1. municipiul Carei 
2. 26.224 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
pozitiei şi numărul populaţiei. 
 

 
313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
314 

 
 JUDETUL SALAJ 
Nr.crt. 87 
1. Simleul Silvaniei 
2. 17.422 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 88 
1. Jibou 
2. 12.459 
3.  - majorare capacitate de compensare, 

 
 JUDETUL SĂLAJ 
 Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.poziţie 92 
1. Jibou 
2. 12.386 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare  

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populaţiei. 
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înmagazinare  
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

 
315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
317 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL SIBIU 
Nr.crt. 89 
1. municipiul Sibiu 
2. 170.244 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
Nr. crt.90 
1. municipiul Mediaş 
2. 63.763 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 91 
1. Copşa Mică 
2. 5.268 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
 JUDETUL SIBIU 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. poziţie 93 
1. municipiul Mediaş 
2. 63.368 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.poziţie 94 
1. Copşa Mică 
2. 5.151 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
 
 
 
 
 

Schimbarea priorităţilor a 
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318 

 - extindere staţie de epurare 
 

 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.poziţie 95 
1. Ocna Sibiului 
2. 4.299 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare prin pompare la 
municipiul Sibiu 

fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025) 

 
319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
321 
 

 
 JUDETUL TELEORMAN 
Nr.crt. 92 
1. municipiul Alexandria 
2. 59.962 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt.93 
1. municipiul Rosiori de Vede 
2. 38.027 
3. - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 94 
1. municipiul Turnu Măgurele 

 
 JUDETUL TELEORMAN 
Nr.poziţie 96 
1. municipiul Alexandria 
2. 59.681 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.poziţie 97 
1. municipiul Roşiori de Vede 
2. 37.148 
3. - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 
 
Nr.poziţie 98 
1. municipiul Turnu Măgurele 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
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2. 37.231 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

2. 36.549 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
322 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
323 

 
 JUDETUL TIMIS 
Nr.crt. 95 
1. Buziaş 
2. 8.254 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 96 
1. Deta 
2. 7.149 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 

 
 JUDETUL TIMIS 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 

 
324 
 
 
 

  
Nr.poziţie 99 
1. Făget 
2. 7.680 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
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325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
326 

 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.poziţie 100 
1. Jimbolia 
2. 11.658 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 101 
1. Sânnicolau Mare 
2. 12.973 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
 
 
 
 

 
327 

 
 JUDETUL TULCEA 
Nr.crt. 97 
1. municipiul Tulcea  
2. 98.124 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 JUDETUL TULCEA 
Nr.poziţie 102 
1. municipiul Tulcea  
2. 97.103 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 
328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL VASLUI 
Nr.crt. 98 
1. municipiul Bârlad 
2. 79.808 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
  
Nr.crt. 99 
1. municipiul Huşi 
2. 33.757 
3.  - majorare debite de captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 

 
 JUDETUL VASLUI 
 Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judetului. 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005)  
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judetului. 

 
330 

  
Nr.poziţie 103 
1. municipiul Vaslui 
2. 80.194 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.1. pe termen 
scurt (1998 - 2005).  
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 - reabilitare şi extindere extindere reţea de 
distribuţie 
4. - reabilitare şi extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
331 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
332 

 
 JUDETUL VÂLCEA 
Nr.crt. 100 
1. Drăgăşani 
2. 22.560 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 JUDETUL VÂLCEA 
Nr.poziţie 104 
1. Drăgăşani 
2. 22.776 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.pozitie 105 
1. Băile Govora 
2. 3.225 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
 
 

 
333 
 
 
 
 
 

  
Nr.poziţie 106 
1. Baile Olăneşti 
2. 4.827 
3. - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - reabilitare reţea de canalizare 

 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
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334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
335 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
336 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.pozitie 107 
1. Brezoi 
2. 7.580 
3. - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 108 
1. Călimaneşti 
2. 8.990 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 109 
1. Horezu 
2. 7.386 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
(2016 - 2025). 
 
 
 
 
 
 
 Schimbarea priorităţilor a 
fost necesară întrucât lucrările erau 
prevăzute la pct.2.3. pe termen lung 
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337 

 
Nr.poziţie 110 
1. Ocnele Mari 
2. 3.611 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

(2016 - 2025). 
 

 
338 

 
 JUDETUL VRANCEA 
Nr.crt. 101 
1. municipiul Focşani 
2. 101.489 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 Se elimină. 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judetului. 

 
339  2.3. PE TERMEN LUNG  2.3. PE TERMEN LUNG (2016 - 2025) Necesitatea determinării perioadei 

de timp 
 
340 
 
 
 
 
 
 
 
 
341 
 
 

 
 JUDETUL ALBA 
Nr.crt. 1 
1. Abrud 
2. 6.977 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 2 
1. Câmpeni 
2. 8.787 

 
 JUDETUL ALBA 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.poziţie 1 
1. Câmpeni 
2. 8.663 

 
 Se regăseşte la pct.2.2 pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
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342 
 
 
 
 
 
 
343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
345 
 
 

3.  - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distributie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 3 
1. Cugir 
2. 31.384 
3.  - extindere reţea de distributie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 4 
1. Ocna Mureş 
2. 16.103 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea cu treaptă de epurare avansată 
(biologică) 
 
Nr.crt. 5 
1. Sebeş 
2. 30.049 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 6 
1. Teiuş 
2. 6.206 

3.  - reabilitarea reţelei de distribuţie 
 - extindere reţea de distributie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.poziţie 2 
1. Cugir 
2. 30.976 
3.  - extindere reţea de distributie 
4. - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.pozitie 3 
1. Ocna Mureş 
2. 15.930 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea cu treaptă de epurare avansată 
(biologică) 
 
Nr.poziţie 4 
1. Sebeş 
2. 29.963 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.poziţie 5 
1. Teiuş 
2. 7.290 

 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 
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346 
 
 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
 
Nr.crt. 7 
1. Zlatna 
2. 9.355 
3. .  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
 
 
 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
 
Nr.poziţie 6 
1. Zlatna 
2. 9.381 
3. .  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populatiei. 

347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
348 
 
 

 JUDETUL ARAD 
Nr.crt. 8 
1. Chişineu Criş 
2. 9.086 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt.9 
1. Curtici 
2. 9.924 

 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină 
 
 

 Se regăseşte la pct.2.2 pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2 pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
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349 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
351 
 
 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt.10 
1. Ineu 
2. 10.594 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
 
 
Nr.crt. 11 
1. Lipova 
2. 12.003 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologcă) 
 
Nr.crt. 12 
1. Nădlac 
2. 8.400 

 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 

 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2 pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Se regăseşte la pct.2.1 pe termen 
scurt (1998 - 2005) conform noilor 
priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2055) conform 
noilor  
priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
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352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 13 
1. Pâncota 
2. 7.451 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 

 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 

353 
 
 
 
 
 

Nr.crt. 14 
1. Sebiş 
2. 6.985 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 

 Se elimină.  Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 

 
354 
 
 
 

 
 JUDETUL ARGES 
Nr.crt.15 
1. Colibaşi 
2. 32.022 

 
 JUDETUL ARGES 
Nr.pozitie 7 
1. Colibaşi 
2. 34.268 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
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355 
 
 
 
 
 
 
 
356 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt.16 
1. Costeşti 
2. 12.202 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 17 
1. Topoloveni 
2. 9.727 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4. - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 8 
1. Costeşti 
2. 12.273 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.pozitie 9 
1. Topoloveni 
2. 10.016 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 

 
357 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL BACAU 
Nr.crt.18 
1. Buhuşi 
2. 21.662 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

 
 JUDETUL BACAU 
Nr.poziţie 10 
1. Buhuşi 
2. 21.851 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
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 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 19 
1. Comăneşti 
2. 25.710 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
 

 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 11 
1. Comăneşti 
2. 26.089 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
 

 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 

359 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
360 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. 20 
1. Dărmăneşti 
2. 14.035 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 21 
1. Moineşti 
2. 25.504 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 

Nr.poziţie 12 
1. Dărmăneşti 
2. 14.129 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.poziţie 13 
1. Moineşti 
2. 25.482 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 

 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
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361 

4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 22 
1. Slănic Moldova 
2. 5.435 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 14 
1. Slănic Moldova 
2. 5.424 
3. - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare şi extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
 

 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
362 

 
Nr.crt. 23 
1. Târgu Ocna 
2. 14.232 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - reabilitare reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
Nr.poziţie 15 
1. Târgu Ocna 
2. 14.461 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - reabilitare reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
363 
 
 

 
 JUDETUL BIHOR 
Nr.crt. 24 
1. Aleşd 

 
 Se elimină. 
 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform  noilor priorităţi stabilite 



 105

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
364 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 11.133 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 25 
1. Beiuş 
2. 12.224 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 26 
1. Nucet 
2. 2.800 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 

la nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform  noilor priorităţi stabilite 
la nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform  noilor priorităţi stabilite 
la nivelul judeţului. 
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 avansată (biologică şi chimică) 
 
366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
368 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt. 27 
1. Salonta 
2. 20.684 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
 
Nr.crt. 28 
1. Ştei 
2. 9.498 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 29 
1. Vaşcău 
2. 3.253 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform  noilor priorităţi stabilite 
la nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform  noilor priorităţi stabilite 
la nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform  noilor priorităţi stabilite 
la nivelul judeţului. 
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369 

 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 30 
1. Valea lui Mihai 
2. 10.675 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 

 
 
 
 
 Se elimină. 

 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform  noilor priorităţi stabilite 
la nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 

370 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
371 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUDETUL BISTRIŢA -NĂSAUD 
Nr.crt. 31 
1. Beclean 
2. 11.976 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 
 
 
Nr.crt. 32 
1. Năsăud 
2. 11,931 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 

 JUDETUL BISTRIŢA- NĂSAUD 
Nr.poziţie 16 
1. Beclean 
2. 11.932 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - modernizare şi extindere staţie de epurare 
 
Nr.poziţie 17 
1. Năsăud 
2. 11,645 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 

 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 

S-a modificat numărul 



 108

 
372 
 

 
Nr.crt. 33 
1. Sângeorz Băi 
2. 10.517 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
 
 

Nr.poziţie 18 
1. Sângeorz Băi 
2. 10.607 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

poziţiei si numărul populatiei. 

373 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
374 
 

 JUDETUL BOTOSANI 
Nr.crt. 34 
1. Dărăbani 
2. 11.946 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 35 
1. Săveni 
2. 8.702 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 JUDETUL BOTOSANI 
Nr.poziţie 19 
1. Dărăbani 
2. 11.969 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 20 
1. Săveni 
2. 8.731 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
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 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
375 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL BRASOV 
Nr.crt. 36 
1. Rupea 
2. 6.267 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 

 
 JUDETUL BRASOV 
Nr.poziţie 21 
1. Rupea 
2. 6.095 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 

376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
377 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. 37 
1. Săcele 
2. 29.903 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 38 
1. Victoria 
2. 10.761 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 

Nr.poziţie 22 
1. Săcele 
2. 29.757 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitarea reţelei de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 23 
1. Victoria 
2. 10.737 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distributie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

- completarea statiei de epurare cu treaptă 

 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
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 avansată (chimică) avansată (chimică) 
 
378 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL BUZĂU 
Nr.crt. 39 
1. Nehoiu 
2. 12.535 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 JUDETUL BUZĂU 
Nr.poziţie 24 
1. Nehoiu 
2. 12.662 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 

379 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. 40 
1. Pogoanele 
2. 7.601 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

Nr.poziţie 25 
1. Pogoanele 
2. 7.624 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 

 
380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL CARAS-SEVERIN 
Nr.crt. 41 
1. Băile Herculane 
2. 6.326 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 

 
 JUDETUL CARAS-SEVERIN 
Nr.poziţie 26 
1. Băile Herculane 
2. 6.204 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

- completarea statiei de epurare cu treaptă

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
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381 

avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 42 
1. Oţelu Roşu 
2. 13.149 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

avansată (biologică) 
 
Nr.poziţie 27 
1. Oţelu Roşu 
2. 13.002 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea statiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 

 
382 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
383 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL CALARASI 
Nr.crt. 43 
1. Budeşti 
2. 9.977 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
  
Nr.crt.44 
1. Fundulea 
2. 6.269 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată de epurare (chimică) 
 

 
 JUDETUL CALARASI 
Nr.poziţie 28 
1. Budeşti 
2. 9.930 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
  
Nr.poziţie 29 
1. Fundulea 
2. 6.340 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată de epurare (chimică) 
 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
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384 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. 45 
1. Lehliu Gară 
2. 6.805 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

Nr.poziţie 30 
1. Lehliu Gară 
2. 6.731 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completare staţie de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
385 

 
 JUDETUL CLUJ 
Nr.crt. 46 
1. Huedin 
2. 10.285 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 JUDETUL CLUJ 
Nr.poziţie 31 
1. Huedin 
2. 10.294 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completare staţie de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 

 
386 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL CONSTANTA 
Nr.crt. 47 
1. Basarabi 
2. 11.015 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea 
staţiei cu treaptă avansată (chimică) 

 
 JUDETUL CONSTANTA 
Nr.poziţie 32 
1. Basarabi 
2. 11.012 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea 
staţiei cu treaptă avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
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387 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt. 48 
1. Cernavodă 
2. 21.452 
3.  - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţiei nouă de epurare 

 
Nr.poziţie 33 
1. Cernavodă 
2. 20734 
3.  - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţiei nouă de epurare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 

388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
389 
 
 
 
 
 
 
 
 
390 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. 49 
1. Eforie 
2. 9.323 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 50 
1. Hârşova 
2. 10.863 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 51 
1. Năvodari 
2. 33.029 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

Nr.poziţie 34 
1. Eforie 
2. 9.231 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completare staţie de epurare cu trept 
avansate (biologică şi chimică) 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.poziţie 35 
1. Năvodari 
2. 33.702 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
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391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
392 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
393 

4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 52 
1. Negru Vodă 
2. 5.284 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 53 
1. Ovidiu 
2. 12.744 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distributie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 54 
1. Techirghiol 
2. 7182 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extinderereţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare  

4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.poziţie 36 
1. Negru Vodă 
2. 5.357 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 37 
1. Ovidiu 
2. 13.009 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distributie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - - completare staţie de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 38 
1. Techirghiol 
2. 6.949 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extinderereţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populatiei. 

 
394 
 

 
 JUDETUL COVASNA 
Nr.crt. 55 

 
 Se elimină. 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 



 115

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
395 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
396 

1. Covasna 
2. 12.722 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 56 
1. Introsătura Buzăului 
2. 8.834 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 57 
1. Târgu Secuiesc 
2. 23.206 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină 

noilor priorităţi stabilite la nivelul  
judeţului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul  
judeţului 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul  
judeţului 

 
397 
 

 
 JUDETUL DÂMBOVITA 
Nr.crt. 58 

 
 JUDETUL DÂMBOVITA 
Nr.poziţie 39 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fieni 
2. 8.272 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 59 
1. Găeşti 
2. 17.330 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 60 
1. Pucioasa 
2. 16.610 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 

1. Fieni 
2. 8.190 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 40 
1. Găeşti 
2. 17.027 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 41 
1. Pucioasa 
2. 16.755 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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400 Nr.crt. 61 
1. Titu 
2. 11.092 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

Nr.poziţie 42 
1. Titu 
2. 10.923 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 
 

 
401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
402 
 
 
 
 
 
 
 
403 
 
 
 

 
 JUDETUL DOLJ 
Nr.crt. 62 
1. Băileşti 
2. 22.663 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv  treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 63 
1. Calafat 
2. 21.252 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
Nr.crt. 64 
1. Filiaşi 
2. 19.891 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 JUDETUL DOLJ 
Nr.poziţie 43 
1. Băileşti 
2. 22.725 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv  treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 44 
1. Calafat 
2. 21.493 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
Nr.poziţie 45 
1. Filiaşi 
2. 20.142 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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404 

 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică)  
 
Nr.crt. 65 
1. Segarcea 
2. 8.794 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică)  
 
Nr.poziţie 46 
1. Segarcea 
2. 8.885 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 

 
405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
406 

 
 JUDETUL GALATI 
Nr.crt. 66 
1. Bereşti 
2. 4.046 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 67 
1. Târgu Bujor 
2. 8.205 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 JUDETUL GALATI 
Nr.poziţie 47 
1. Bereşti 
2. 3.947 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.poziţie 48 
1. Târgu Bujor 
2. 8.220 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
408 

 
 JUDETUL GIURGIU 
Nr.crt. 68 
1. Bolintin Vale 
2. 11.489 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv trepte 
avansate de epurare (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 69 
1. Mihăileşti 
2. 7.241 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv trepte 
avansate de epurare (biologică şi chimică) 

 
 JUDETUL GIURGIU 
Nr.poziţie 49 
1. Bolintin Vale 
2. 11.453 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv trepte 
avansate de epurare (biologică şi chimică) 
 
Nr.poziţie 50 
1. Mihăileşti 
2. 7.207 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv trepte 
avansate de epurare (biologică şi chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

 
409 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL GORJ 
Nr.crt. 70 
1. Bumbeşti Jiu 
2. 11.227 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 Se elimină 
 
 
 
 
 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţeului. 
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410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
411 

 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv completarea 
staţiei cu treaptă avansată  (chimică) 
 
Nr.crt. 71 
1. Motru 
2. 26.624 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare, inclusiv 
completarea staţiei cu treaptă avansată  (chimică) 
 
Nr.crt. 72 
1. Novaci 
2. 10.765 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare, inclusiv 
completarea staţiei de epurare cu trepte avansate  
(biologică şi chimică) 

 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină 

 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţeului. 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţeului. 

412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUDETUL HARGHITA 
Nr.crt. 73 
1. Bălan 
2. 10.568 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 JUDETUL HARGHITA 
Nr.pozitie 51 
1. Bălan 
2. 10.115 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 -reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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413 
 
 
 
 
 
 
 
414 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
415 
 
 
 
 
 
 
 
 
416 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt. 74 
1. Băile Tuşnad 
2. 1.869 
3.  - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 75 
1. Borsec 
2. 3.080 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 76 
1. Cristuru Secuiesc 
2. 11.367 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţiei de epurare 
 
Nr.crt. 77 
1. Gheorgheni 
2. 21.877 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.crt. 52 
1. Cristuru Secuiesc 
2. 11.185 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţiei de epurare 
 
Nr.poziţie 53 
1. Gheorgheni 
2. 21.630 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-a modificat numărul 
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417 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
418 

 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 78 
1. Topliţa 
2. 17.231 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţiei de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu trepte 
avansate (chimică) 
 
Nr.crt. 79 
1. Vlăhiţa 
2. 6.287 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
Nr.poziţie 54 
1. Topliţa 
2. 16.992 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţiei de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu trepte 
avansate (chimică) 
 
Nr.poziţie 55 
1. Vlăhiţa 
2. 7.584 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

 
419 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL HUNEDOARA 
Nr.crt. 80 
1. Călan 
2. 14.891 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
 JUDETUL HUNEDOARA 
Nr.poziţie 56 
1. Călan 
2. 14.837 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
421 
 

 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 81 
1. Haţeg 
2. 12.312 
3.  - majorare debite la captare-tratare - 
reabilitare reţea de distribuţie 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - reabilitare şi completare cu treaptă avansată 
(biologică) 
 
Nr.crt. 82 
1. Simeria 
2. 14.628 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 - extindere staţie de epurare 
 - completarea  staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 

 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 

 
422 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL IASI 
Nr.crt. 83 
1. Hârlău 
2. 11.879 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de  distribuţie 

 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
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423 

4.  - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 84 
1. Târgu Frumos 
2. 14.096 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 Se elimină. 

 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 

 
424 

  
 JUDETUL ILFOV 
Nr.poziţie 57 
1. Buftea 
2. 19.584 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - reabilitare reţea canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - colector Buftea - Bucureşti. 

 
 Intrucât S.A.I. era 
subordonat municipiului Bucureşti 
la data elaborării proiectului de 
lege lucrarile pentru actualul judeţ 
Ilfov au fost prevăzute la pct.2.3. - 
municipiul Bucureşti. 
 Noile propuneri sunt făcute 
în condiţiile actualei organizări 
administrativ-teritoriale 

 
425 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL MEHEDINTI 
Nr.crt.85 
1. Strehaia 
2. 12.588 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 JUDETUL MEHEDINTI 
Nr.poziţie 58 
1. Strehaia 
2. 12.539 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
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426 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 86 
1. Vânju Mare 
2. 7.467 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 

 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.pozitie 59 
1. Vânju Mare 
2. 7.397 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 

 
427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
428 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL MURES 
Nr.crt. 87 
1. Iernut 
2. 9.994 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 88 
1. Sistem de alimentare cu apă zona de Câmpie 
2. - 
3. - extindere reţele de distribuţie în localităţile 
limitrofe sistemului. 
4. - 
 
Nr.crt. 89 

 
 JUDETUL MURES 
Nr.poziţie 60 
1. Iernut 
2. 9.926 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de  distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică) 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.4.1. 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
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429 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
431 

1. Luduş 
2. 18.966 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 90 
1. Sovata 
2. 12.190 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 91 
1. Târnăveni 
2. 30.533 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

Nr.poziţie 61 
1. Luduş 
2. 18.851 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.poziţie 62 
1. Sovata 
2. 12.184 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
 
 Se elimină. 

 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 

 
432 
 
 
 

 
 JUDETUL NEAMT 
Nr.crt. 92 
1. Bicaz 
2. 8.794 

 
 JUDETUL NEAMT 
Nr.poziţie 63 
1. Bicaz 
2. 8.788 

 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
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433 
 
 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 93 
1. Târgu Neamţ 
2. 22.679 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 64 
1. Târgu Neamţ 
2. 22.697 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 

 
434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
435 
 
 
 
 

 
 JUDETUL OLT 
Nr.crt.94 
1. Balş 
2. 24.052 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 95 
1. Corabia 
2. 22.412 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 

 
 JUDETUL OLT 
Nr.poziţie 65 
1. Balş 
2. 23.910 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extinderea staţiei de epurare 
 
Nr.poziţie 66 
1. Corabia 
2. 22.380 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

- majorare capacitate de compensare, 

 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 



 128

 
 
 
 
 
 
 
 
436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
437 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
438 
 
 

înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 96 
1. Drăgăneşti - Olt 
2. 13.225 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 97 
1. Piatra Olt 
2. 6.539 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
  
Nr.crt. 98 
1. Scorniceşti 
2. 13.715 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 

înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.poziţie 67 
1. Drăgăneşti - Olt 
2. 13.410 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extinderea staţiei de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.poziţie 68 
1. Piatra Olt 
2. 6.654 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
  
Nr.poziţie 69 
1. Scorniceşti 
2. 13.778 
3.  - majorare debite la captare-tratare 

- majorare capacitate de compensare, 

 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 



 129

înmagazinare 
4.  - extindere staţie de epurare 

înmagazinare 
4.  - extindere staţie de epurare 

 
439 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
441 

 
 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.crt. 99 
1. Plopeni 
2. 10.427 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
 
Nr.crt. 100 
1. Slănic Prahova 
2. 7.674 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 101 
1. Vălenii de Munte 
2. 14.173 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 JUDETUL PRAHOVA 
 Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.poziţie 70 
1. Vălenii de Munte 
2. 14.151 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 Se regăseşte  la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judetului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte  la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judetului. 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populaţiei. 
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 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
442 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
443 

 
 JUDETUL SATU - MARE 
Nr.crt. 102 
1. Negreşti-Oaş 
2. 16.747 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 103 
1. Tăşnad 
2. 10.525 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 

 
 Se regăseşte  la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judetului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte  la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judetului. 

 
444 

 
 JUDETUL SALAJ 
Nr.crt. 104 
1. Cehu Silvaniei 
2. 9.059 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 

 
 Se elimină 

 
 Se regăseşte  la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judetului. 
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 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
447 
 
 
 
 

 
 JUDETUL SIBIU 
Nr.crt. 105 
1. Agnita 
2. 12.178 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouăde epurare 
 
Nr.crt. 106 
1. Avrig 
2. 15.751 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
 
Nr.crt. 107 
1. Cisnădie 
2. 17.462 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

 
 JUDETUL SIBIU 
 Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.crt. 71 
1. Avrig 
2. 15.711 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
 
Nr.pozitie 72 
1. Cisnădie 
2. 17.360 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 

 
 Se regăseşte  la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judetului. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
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448 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 108 
1. Dumbrăveni 
2. 9.063 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouăde epurare 
 

 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.poziţie 73 
1. Dumbrăveni 
2. 8.784 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouăde epurare 
 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei si numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 

449 Nr.crt. 109 
1. Ocna Sibiului 
2. 4.384 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare prin pompare 
la municipiul Sibiu 
 

Se elimină.  Se regăseşte  la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judetului. 
 

 
450 

 
Nr.crt. 110 
1. Tălmaciu 
2. 9.273 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare, inclusiv treaptă 
avansată (chimică) 

 
 Se elimină 

 
 Se regăseşte  la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judetului. 
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451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JUDETUL SUCEAVA 
Nr.crt. 111 
1. Gura Humorului 
2. 16.929 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică)  

 JUDETUL SUCEAVA 
Nr.poziţie 74 
1. Gura Humorului 
2. 16.645 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

452 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
453 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. 112 
1. Siret 
2. 9.635 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 113 
1. Solca 
2. 4710 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

Nr.poziţie 75 
1. Siret 
2. 9.847 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 76 
1. Solca 
2. 4.677 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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454 
 

 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 114 
1. Vatra Dornei 
2. 18.588 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 

 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 
 
Nr.poziţie 77 
1. Vatra Dornei 
2. 18.364 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treapta 
avansată (chimică) 

 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
456 

 JUDETUL TELEORMAN 
Nr.crt. 115 
1. Videle 
2. 12.913 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 116 
1. Zimnicea 
2. 17.234 
3.  - majorare debite la captare-tratare  
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 JUDETUL TELEORMAN 
Nr.poziţie 78 
1. Videle 
2. 12.837 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.poziţie 79 
1. Zimnicea 
2. 16.994 
3.  - majorare debite la captare-tratare  
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

 
457 
 
 

 
 JUDETUL TIMIS 
Nr.crt. 117 
1. Făget 

 
 Se elimină. 
 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
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458 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
459 

2. 4.085 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
Nr.crt. 118 
1. Jimbolia 
2. 11.822 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 119 
1. Sânnicolau Mare 
2. 13.336 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină 

nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 

 
460 
 
 
 

 
 JUDETUL TULCEA 
Nr.crt. 120 
1. Babadag 
2. 10.731 

 
 JUDETUL TULCEA 
Nr.poziţie 80 
1. Babadag 
2. 10.765 

 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
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461 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
463 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 121 
1. Isaccea  
2. 5.647 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.crt. 122 
1. Măcin 
2. 12.266 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.crt. 123 
1. Sulina 
 2. 5.335 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 

3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.pozitie 81 
1. Isaccea  
2. 5.652 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 
 
Nr.pozitie 82 
1. Măcin 
2. 12.211 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 
 
Nr.poziţie 83 
1. Sulina 
 2. 5.333 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 

 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
pozitiei si numărul populatiei. 
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4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

4.  - extindere reţea de canalizare 
 - staţie nouă de epurare 

 
464 

 
 JUDETUL VASLUI 
Nr.crt. 124 
1. Negreşti 
2. 10.120 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică) 

 
 Se elimină. 

 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului.  

 
465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
466 
 
 
 
 
 
 
 

 
 JUDETUL VÂLCEA 
Nr.crt. 125 
1. Băile Govora 
2. 3.143 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (biologică şi chimică) 
 
 
Nr.126 
1. Băile Olăneşti 
2. 4.868 
3.  - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 

 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
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467 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
468 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
469 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
470 

avansată (biologică şi chimică) 
 
Nr.crt. 127 
1. Brezoi 
2. 7.504 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 128 
1. Călimăneşti 
2. 8.880 
3.  - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 129 
1. Horezu 
2. 7.331 
3. - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 130 

 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină 

 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.2. pe 
termen mediu (2006 - 2015) 
conform noilor priorităţi stabilite la 
nivelul judeţului. 
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1. Ocnele Mari 
2. 3.618 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 
 

471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
473 

 JUDETUL VRANCEA 
Nr.crt. 131 
1. Adjud 
2. 20.956 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu trepte 
avansate (biologică şi chimică)  
 
Nr.crt. 132 
1. Mărăşeşti 
2. 12.949 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 
 
Nr.crt. 133 

 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.poziţie 84 

 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se regăseşte la pct.2.1. pe 
termen scurt (1998 - 2005) conform 
noilor priorităţi stabilite la nivelul 
judeţului. 
 
 
 
 
 
 
 
 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 
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1. Odobeşti 
2. 8.136 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

1. Odobeşti 
2. 7.928 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 
 
 
 
 

474 Nr.crt. 134 
1. Panciu 
2. 10.144 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

Nr.poziţie 85 
1. Panciu 
2. 10.084 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 
 - completarea staţiei de epurare cu treaptă 
avansată (chimică) 

 S-a modificat numărul 
poziţiei şi numărul populaţiei. 

 
475 

 
 MUNICIPIUL BUCURESTI 
Nr.crt. 135 
1. Buftea 
2. 19.763 
3.  - majorare debite la captare-tratare 
 - majorare capacitate de compensare, 
înmagazinare 
 - reabilitare reţea de distribuţie 
 - extindere reţea de distribuţie 
4.  - reabilitare reţea de canalizare 
 - extindere reţea de canalizare 
 - extindere staţie de epurare 

 
 Se elimină 

 
 Se regăseşte cu alte 
propuneri la judeţul Ilfov poz.57. 

 
476 

 
 NOTA: 

 
 Se elimină 

 
Aceste precizăi nu sunt 
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 Prezenta Anexă cuprinde principalele lucrări 
de aducţiuni si lucrări hidroedilitare de reabilitare, 
dezvoltare. In urma unor studii complexe de 
specialitate şi a unor noi fundamentări în timp, se mai 
pot promova şi alte lucrări, cu caracter de urgenţă, 
care se vor stabili prin Hotărâri de Guvern. 
 
 Aducţiunile importante din prezenta anexă, s-
au prevăzut pentru îmbunătăţirea alimentării cu apa 
potabilă a unor zone urbane deficitare din cadrul 
judeţelor. 
 
 Se consideră lucrări prioritare de reabilitare a 
reţelelor de distribuţie, intervenţiile în localităţile 
unde pierderile de apă în reţea depăşesc 10% din 
debitul distribuit. 
 
 Se înţelege prin “intervenţii necesare pentru 
alimentarea cu apă” lucrările de:majorare a debitului 
la captare-tratare, majorare compensare-înmagazinare, 
reabilitare şi extindere a reţelei de distribuţie inclusiv 
lucrările necesare de contorizare. 
 
 Se înţelege prin “intervenţii necesare pentru 
canalizare” lucrarile de: reabilitare şi extindere a 
reţelei de canalizare, extindere, retehnologizare sau 
completare a staţiilor de epurare, precum şi 
prevederea de noi staţii de epurare. 

necesare. 

 
476 
A 

 
 3.0 ZONE CU DISFUNCTIONALITATI 
MARI IN ALIMENTARE CU APA SI/SAU 
CANALIZARE A MUNICIPIILOR SI ORASELOR, 
CARE NECESITA LUCRARI HIDROEDILITARE 
DE REABILITARE SI DEZVOLTARE. 
 

 
 3.0 ZONE CU DISFUNCTIONALITATI 
MARI IN ALIMENTARE CU APA SI/SAU 
CANALIZARE A MUNICIPIILOR SI ORASELOR, 
CARE NECESITA LUCRARI HIDROEDILITARE 
DE REABILITARE SI DEZVOLTARE. 

 
 Text nemodificat. 
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476 
B 

Nr.crt. 
1. ZONA 
2.  Municipii si oraşe 
3. Judeţul 

Nr.crt. 
1. ZONA 
2.  Municipii si oraşe 
3. Judeţul 

 Text nemodificat. 

 
476 
C 

 
 
 
 
 
Nr.crt. 93 
1. ZONA NR.20 
2. Buftea 
3. S.A.I. 

 
 Comisia propune reformulare prevederilor de 
la nr.crt.93, pct.3.0 din anexa nr.3, dupa cum 
urmează: 
 
Nr.crt. 93 
1. ZONA NR.20 
2. Buftea 
3. ILFOV 

 
 Potrivit modificărilor 
aduse art.126 din Legea nr.69/1991 
a administratiei publice locale, 
sectorul agricol Ilfov a devenit 
judetul Ilfov. 

 
476 
D 

 
 
 
 
 
Nr.crt. 118 
1. ZONA NR.26 
2. Măineşti 
3. BACAU 

 
 Comisia propune reformularea prevederilor 
de la nr.cr.t 118, pct.3.0 din anexa nr.3 cupă cum 
urmează: 
 
Nr.crt. 118 
1. ZONA NR.26 
2. Moineşti 
3. BACAU 
 
 
 

 
 Denumirea corectă a 
orasului este Moineşti. 

 
 
 
477 
 
 
 
 
 
478 

 
 
 
 4.0. ZONE CU LOCALITATI RURALE, 
AVÂND RESURSE DE APĂ, CARE NECESITĂ 
LUCRĂRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU 
APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT. 
 
Nr.crt.  
1. Zona  
2. Suprafaţa orientativă (ha) 

 Comisia propune completarea pct.4.0. care va 
avea următorul cuprins: 
 
 4.0. ZONE CU LOCALITATI RURALE, 
AVÂND RESURSE DE APĂ, CARE NECESITĂ 
LUCRĂRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU 
APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT. 
 
Nr.crt.  
1. Zona  
2. Suprafaţa orientativă (ha) 
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3. Judetul 3. Judetul 
 
479 

 
Nr.crt.1 
1. A 
2. 291.600 ha. 
3. Mureş 
 

 
Nr.crt.1 
1. A 
2. 291.600 ha. 
3. Mureş 

 

 
480 

 
Nr.crt. 2 
1. B 
2. 283.700 ha. 
3. Dolj 

 
Nr.crt. 2 
1. B 
2. 283.700 ha. 
3. Dolj 

 

 
481 

 
Nr.crt.3 
1. C 
2. 209.900 
3. Teleorman 

 
Nr.crt.3 
1. C 
2. 209.900 
3. Teleorman 

 

 
482 

 
Nr.crt. 4 
1. D 
2. 71.600 ha 
3. Ialomiţa 
 

 
Nr.crt. 4 
1. D 
2. 71.600 ha 
3. Ialomiţa 

 

 
483 

 
Nr.crt. 5 
1. E 
2. 111.100 
    176.200 
3. Vaslui 
    Bacău 

 
Nr.crt. 5 
1. E 
2. 111.100 
    176.200 
3. Vaslui 
    Bacău 

 

 
484 

 
Nr.crt. 6 
1. F 
2. 30.400 
      8.300 

 
Nr.crt. 6 
1. F 
2. 30.400 
      8.300 
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   169.400 
3. Neamţ 
    Vaslui 
    Iaşi 

   169.400 
3. Neamţ 
    Vaslui 
    Iaşi 

 
485 

  
Nr.crt. 7 
1. G 
2. 61.031 
3. Alba 

 

 
486 

  
Nr.crt. 8 
1. H 
2. 6.659 
3. Alba 

 

 
487 

  
Nr.crt. 9 
1. I 
2. 34.601 
3. Alba 

 

 
488 

  
Nr.crt. 10 
1. J 
2. 25.000 
3. Arad 

 

 
489 

  
Nr.crt. 11 
1. K 
2. 20.000 
3. Arad 

 

 
490 

  
Nr.crt. 12 
1. L 
2. 31.239 
3. Bihor 
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491 Nr.crt. 13 
1. M 
2. 20.464 
3. Bihor 

 
492 

  
Nr.crt. 14 
1. N 
2. 22.523 
3. Bihor 

 

 
493 

  
Nr.crt. 15 
1. O 
2. 108.700 
3. Bistriţa Năsăud 

 

 
494 

  
Nr.crt. 16 
1. P 
2. 120.000 
3. Satu Mare 

 

 
495 

  
Nr.crt. 17 
1. R 
2. 146.100 
3. Vrancea 

 

496  Lucrările hidroedilitare de reabilitare şi 
dezvoltare pentru localităţile din zonele 1 -28 sunt 
cuprinse în detaliu la pct.2.0 al prezentei anexe. 
 Zonele de la capitolele 3.0 si 4.0 se regăsesc în 
ANEXA nr.4. 

 Comisia propune eliminarea.  Aceste precizări nu sunt 
necesare. 

 
497 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Comisia propune completarea ANEXEI nr.3 
cu un nou pct.4.1. care va avea următorul cuprins: 
 
 4.1. NOMINALIZAREA COMUNELOR, 
PENTRU CARE CONSILIILE JUDETENE 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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498 

SOLICITA LUCRARI PRIORITARE DE 
ALIMENTARE CU APA  SI CANALIZARE IN 
SISTEM  CENTRALIZAT 
 
Nr.crt. 
1. Comuna 
2. Populaţia la 1.01.1996 
 

 
499 
 
 
 

  
 JUDETUL ALBA 
Nr.crt. 1 
1. Galda de Jos 
2. 4.392 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
500 
 
 
 
 
501 
 
 
 
502 
 
 
 
 
 
503 
 
 
 
 
504 

 
 

 
 JUDETUL ARAD 
Nr.crt. 2  
1. Gurahonţ 
2. 4.926 
 
Nr.crt. 3 
1. Pecica 
2. 13.191 
 
Nr.crt. 4 
1. Sântana 
2. 12.851 
 
 
 
Nr.crt. 5 
1. Simand 
2. 4.120 
 
 
Nr.crt. 6 
1. Vladimirescu 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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2. 10.370 
 
505 
 
 
 
 
506 
 
 
 
 
507 
 
 
 
 
508 
 
 
 
509 

  
 JUDETUL BRAILA 
Nr.crt. 7 
1. Cireşu 
2. 3.510 
 
Nr.crt. 8 
1. Dudeşti 
2. 3.935 
 
 
Nr.crt. 9 
1. Stăncuţa 
2. 3.684 
 
 
Nr.crt. 10 
1. Ulmu 
2. 4.519 
 
Nr.crt. 11 
1. Zăvoaia 
2. 3.415 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
510 
 
 
 
 
 
511 
 

  
 JUDETUL CLUJ 
Nr.crt. 12 
1. Gilău 
2. 7.802 
 
 
Nr.crt. 13 
1. Moldoveneşti 
2. 3.558 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
512 

  
 JUDETUL GORJ 

 
Propunerile au fost făcute 
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513 
 
 
 
 
514 
 
 
 
 
515 
 
 

Nr.crt. 14 
1. Godineşti 
2. 2.406 
 
Nr.crt. 15 
1. Mătăsari 
2. 5.900 
 
 
Nr.crt. 16 
1. Tismana 
2. 8.645 
 
 
Nr.crt. 17 
1. Turceni 
2. 7.904 

ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 

 
516 
 
 
 
 
517 

  
 JUDETUL HARGHITA 
Nr.crt. 18 
1. Carta 
2. 5.622 
 
Nr.crt. 19 
1. Sândominic 
2. 6.527 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
518 
 
 
 
 
519 
 
 
 

  
 JUDETUL IALOMITA 
Nr.crt. 20 
1. Cocora 
2. 3.662 
 
Nr.crt. 21 
1. Făcăeni 
2. 6.023 
 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 

Propunerile au fost făcute 
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520 
 
 
 
 
521 
 
 
 
 
522 
 
 

 
Nr.crt. 22 
1. Griviţa 
2. 7.061 
 
 
Nr.crt. 23 
1. Scânteia 
2. 4.315 
 
 
Nr.crt. 24 
1. Stelnica 
2. 1.895 

ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
523 
 
 
 
 
524 
 
 
 
 
525 
 
 
 
 
526 
 
 
 
 
527 

  
 JUDETUL IASI 
Nr.crt.25 
1.Belceşti 
2. 11.279 
 
Nr.crt. 26 
1. Podu Iloaiei 
2. 9.273 
 
 
Nr.crt. 27 
1. Răducăneni 
2. 7.752 
 
 
Nr.crt. 28 
1. Tibăneşti 
2. 7.256 
 
 
Nr.crt. 29 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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1. Vlădeni 
2. 4.525 

 
528 
 
 
 
 
529 
 
 
 
530 
 
 
 
 
531 

  
 JUDETUL MARAMURES 
Nr.crt. 30 
1. Dragomireşti 
2. 3.444 
 
Nr.crt. 31 
1. Ocna Şugatag 
2. 4.578 
 
Nr.crt. 32 
1. Somcuţa Mare 
2. 8.005 
 
 
Nr.crt. 33 
1. Ulmeni 
2. 7.361  

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
532 
 
 
 
 
533 
 
 
 
 
534 
 
 
 
 

  
 JUDETUL MURES 
Nr.crt. 34 
1. Acăţari 
2. 4.713 
 
Nr.crt. 35 
1. Band  
2. 7.549 
 
 
Nr.crt. 36 
1. Baotş 
2. 4.050 
 
 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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535 
 
 

Nr.crt. 37 
1. Bălăuşeri 
2. 5.093 

 
 
536 
 
 
 
 
537 
 
 
 
 
538 
 
 
 
 
539 
 
 
 
 
540 
 
 
 
 
541 
 
 
 
 
542 

  
 
Nr.crt. 38 
1. Breaza 
2. 2.534 
 
 
Nr.crt. 39 
1. Crăciuneşti 
2. 4.342 
 
 
Nr.crt. 40 
1. Crăieşti 
2. 1.102 
 
 
Nr.crt. 41 
1. Cuci 
2. 2.061 
 
 
Nr.crt. 42 
1. Ernei 
2. 4.876 
 
 
Nr.crt. 43 
1. Fărăgău 
2. 1.703 
 
 
Nr.crt. 44 

 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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543 
 
 
 
 
544 
 
 

1. Fântânele 
2. 5.259 
 
 
Nr.crt. 45 
1. Găleşti 
2. 3.047 
 
 
Nr.crt. 46 
1. Gh.Doja 
2. 2.542 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
545 
 
 
 
 
546 
 
 
 
 
547 
 
 
 
 
548 
 
 
 
 
 
549 
 

  
Nr.crt. 47 
1. Gorneşti 
2. 5.618 
 
 
Nr.crt. 48 
1. Grebenişu de Câmpie 
2. 1.391 
 
 
Nr.crt.49 
1. Iclănzel 
2. 2.082 
 
 
Nr.crt. 50 
1. Lunca 
2. 3.059 
 
 
 
Nr.crt. 51 
1. Miercurea Nirajului 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
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550 
 
 
 
 
 

2. 5.848 
 
 
Nr.crt. 52 
1. Ogra 
2. 2.401 
 
 

Consiliile judeţene. 
 

551 
 
 
 
 
552 
 
 
 
 
553 
 
 

 Nr.crt. 53 
1. Papiu Ilarian 
2. 929 
 
 
Nr.crt. 54 
1. Petelea 
2. 2.711 
 
 
Nr.crt. 55 
1. Sângeorgiu de Pădure 
2. 5.607 

 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
554 
 
 
 
 
555 
 
 
 
 
 
556 
 

  
Nr.crt. 56 
1. Sânger 
2. 2.365 
 
 
Nr.crt. 57 
1. Sânpaul  
2. 3.657 
 
 
 
Nr.crt. 58 
1. Sânpetru de Câmpie 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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557 
 
 
 
 
558 
 
 
 
 
559 
 
 
 
 
560 
 
 
 
 
561 
 
 
 
 
562 
 
 

2. 2.960 
 
 
Nr.crt. 59 
1. Sântana de Mureş 
2. 3.579 
 
 
Nr.crt. 60 
1. Sărmaşu 
2. 7.179 
 
 
Nr.crt. 61 
1. Saulia 
2. 1.886 
 
 
Nr.crt. 62 
1. Tăureni 
2. 1.012 
 
 
Nr.crt. 63 
1. Valea Largă 
2. 3.484 
 
 
Nr.crt. 64 
1. Zău de Câmpie 
2. 3.578 

 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 

 
563 
 
 
 

  
 JUDETUL NEAMT 
Nr.crt. 65 
1. Băţăteşti 
2. 6.879 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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564 
 
 
 
 
565 
 
 
 
 
566 

 
Nr.crt. 66 
1. Roznov 
2. 9.276 
 
 
Nr.crt. 67 
1. Săbăoani 
2. 11.299 
 
 
Nr.crt. 68 
1. Săvineşti 
2. 6.682 

 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
567 
 
 
 
 
568 
 
 
 
 
569 
 
 
 
 
570 
 
 

  
 JUDETUL PRAHOVA 
Nr.crt. 69 
1. Adunaţi 
2. 2.481 
 
Nr.crt. 70 
1. Aluniş 
2. 3.958 
 
 
Nr.crt. 71 
1. Apostolache 
2. 2.444 
 
 
Nr.crt. 72 
1. Ariceşti-Zeletin 
2. 1.533 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
571 
 

  
Nr.crt. 73 
1. Baba Ana 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
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572 
 
 
 
 
573 
 
 
 
 
574 
 
 
 
 
575 
 
 
 
 
576 
 
 
 
 
 
577 
 
 
 
 
578 
 

2. 4.220 
 
 
Nr.crt. 74 
1. Bărcăneşti 
2. 9.217 
 
 
Nr.crt. 75 
1. Bertea 
2. 3.511 
 
 
Nr.crt. 76 
1. Boldeşti-Grădiştea 
2. 2.139 
 
 
Nr.crt. 77 
1. Brazi 
2. 8.090 
 
 
Nr.crt. 78 
1. Călugăreni 
2. 1.468 
 
 
 
Nr.crt. 79 
1. Cărbuneşti 
2. 1.991 
 
 
Nr.crt. 80  
1. Ceraşu 

Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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579 
 
 

2. 5.333 
 
 
Nr.crt. 81 
1. Ciorani 
2. 7.270 

 
580 
 
 
 
 
581 
 
 
 
 
582 
 
 
 
 
583 
 
 
 
 
584 
 
 
 
 
585 
 
 
 

  
Nr.crt. 82 
1. Chiojdeanca 
2. 1.957 
 
 
Nr.crt. 83 
1. Colceag 
2. 5.779 
 
 
Nr.crt. 84 
1. Cornu 
2. 4.437 
 
 
Nr.crt. 85 
1. Cosminele 
2. 1.336 
 
 
Nr.crt. 86 
1. Drajna 
2. 5.894 
 
 
Nr.crt. 87 
1. Filipeştii de Pădure 
2. 10.654 
 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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586 
 
 
 
 
587 
 
 
 
 
588 
 

 Nr.crt. 88 
1. Filipeştii de Târg 
2. 8.058 
 
 
Nr.crt. 89 
1. Fântânele 
2. 4.216 
 
 
Nr.crt. 90 
1. Floreşti 
2. 7.597 

 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
589 
 
 
 
 
590 
 
 
 
 
591 
 
 
 
 
592 
 
 
 
 
593 

  
Nr.crt. 91 
1. Gorgota 
2. 5.690 
 
 
Nr.crt. 92 
1. Gornet-Cricov 
2. 2.821 
 
 
Nr.crt. 93 
1. Gura Vitioarei 
2. 6.069 
 
 
Nr.crt. 94 
1. Jugureni 
2. 851 
 
 
Nr.crt. 95 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 

Propunerile au fost făcute 
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594 
 
 
 
 
595 
 
 
 
 
596 
 
 
 
 
597 

1. Lapoş 
2. 1.596 
 
 
Nr.crt. 96 
1. Păuleşti 
2. 5.122 
 
 
Nr.crt. 97 
1. Poiana Câmpina 
2. 5.287 
 
 
Nr.crt. 98 
1. Poseşti 
2. 4.532 
 
 
Nr.crt. 99 
1. Proviţa de Jos 
2. 2.702 

ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 

 
598 
 
 
 
 
599 
 
 
 
 
600 
 
 

  
Nr.crt. 100 
1. Proviţa de Sus 
2. 2.506 
 
 
Nr.crt. 101 
1. Puchenii Mari 
2. 9.146 
 
 
Nr.crt. 102 
1. Salcia 
2. 1.368 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 

Propunerile au fost făcute 
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601 
 
 
 
 
602 
 
 
 
 
603 
 
 
 
 
604 
 
 
 
 
605 
 
 
 
 
606 
 
 

 
 
Nr.crt. 103 
1. Salciile 
2. 2.454 
 
 
Nr.crt. 104 
1. Sângeru 
2. 5.488 
 
 
Nr.crt. 105 
1. Soimari 
2. 3.174 
 
 
Nr.crt. 106 
1. Starchiojd 
2. 6.954 
 
 
Nr.crt. 107 
1. Surani  
2. 1.855 
 
 
Nr.crt. 108 
1. Talea 
2. 1.262 

ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 

 
607 
 
 
 
 

  
Nr.crt. 109 
1. Tătaru 
2. 1.321 
 
 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 

Propunerile au fost făcute 
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608 
 
 
 
 
609 
 
 
 
 
610 
 
 

Nr.crt. 110 
1. Valea Călugărească 
2. 10.682 
 
 
Nr.crt. 111 
1. Vărbilău 
2. 7.195 
 
 
Nr.crt. 112 
1, Vâlcăneşti 
2. 4.106 

ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
611 
 
 
 
 
612 
 
 
 
 
 
613 
 
 
 
614 
 
 

  
 JUDETUL SALAJ 
Nr.crt. 113 
1. Crasna 
2. 6.355 
 
Nr.crt. 114 
1. Gâlgău 
2. 2.757 
 
 
Nr.crt. 115 
1. Hida 
2. 3.339 
 
Nr.crt. 116 
1. Ileanda 
2. 2.621 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
615 
 
 

  
Nr.crt. 117 
1. Ip 
2. 4.048 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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616 
 
 
 
 
617 
 
 
 
 
618 
 
 
 
 
619 
 
 
 
 
620 
 

 
 
Nr.crt. 118 
1. Nuşfalău 
2. 5.546 
 
 
Nr.crt. 119 
1. Românaşi 
2. 2.962 
 
 
Nr.crt. 120 
1. Sărmăşag 
2. 6.846 
 
 
Nr.crt. 121 
1. Treznea 
2. 956 
 
 
Nr.crt. 122 
1. Vălcău de Jos 
2. 3.560 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 

 
621 
 
 
 
 
622 

  
 JUDETUL TIMIS 
Nr.crt. 123 
1. Belint 
2. 2.957 
 
Nr.crt. 124 
1. Costeiu 
2. 3.759 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
623 

  
Nr.crt. 125 

 
Propunerile au fost făcute 
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624 
 
 
 
 
625 
 
 
 
 
626 
 
 
 
 
627 
 
 

1. Găvojdia 
2. 3.005 
 
 
Nr.crt. 126 
1. Ghiroda 
2. 4.651 
 
 
Nr.crt. 127 
1. Remetea Mare 
2. 3.196 
 
 
Nr.crt. 128 
1. Secaş 
2. 301 
 
 
Nr.crt. 129 
1. Topolovăţu Mare 
2. 3.027 

ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
628 
 
 
 
 
629 
 
 
 
 
630 
 
 

  
 JUDETUL VÂLCEA 
Nr.crt. 130 
1. Budeşti 
2. 4.995 
 
Nr.crt. 131 
1. Bujoreni 
2. 3.465 
 
 
Nr.crt. 132 
1. Dăeşti 
2. 2.542 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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631 
 
 
 
 
632 
 
 
 
 
633 
 
 
 
 
634 
 
 
 
635 
 
 
 
 
636 
 
 
 
 
637 
 
 
 
 
638 

  
Nr.crt. 133 
1. Drăgoeşti 
2. 2.411 
 
 
Nr.crt. 134 
1. Galicea 
2. 4.300 
 
 
Nr.crt. 135 
1. Ioneşti 
2. 4.563 
 
 
Nr.crt. 136 
1. Olanu 
2. 3.549 
 
Nr.crt. 137 
1. Orleşti 
2. 3.856 
 
 
Nr.crt. 138 
1. Prundeni 
2. 4.968 
 
 
Nr.crt. 139 
1. Scundu 
2. 2.512 
 
 
Nr.crt. 140 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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1. Sirineasa 
2. 2.701 

 
639 
 
 
 

  
 JUDETUL VRANCEA 
Nr.crt. 141 
1. Andreiaşu de Jos 
2. 2.015 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
640 
 
 
 
 
641 
 
 
 
 
642 
 
 
 
 
643 
 
 
 
 
644 
 
 
 
 
645 
 
 

  
Nr.crt. 142 
1. Bogheşti 
2. 1.760 
 
 
Nr.crt. 143 
1. Chiojdeni 
2. 2.348 
 
 
Nr.crt. 144 
1. Corbiţa 
2. 2.002 
 
 
Nr.crt. 145 
1. Dumitreşti 
2. 5.268 
 
 
Nr.crt. 146 
1. Fitioneşti 
2. 3.234 
 
 
Nr.crt. 147 
1. Garoafa 
2. 4.386 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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646 
 
 
 
 
647 
 
 
 
 
648 
 

 
 
Nr.crt. 148 
1. Goleşti 
2. 3.002 
 
 
Nr.crt. 149 
1. Gura Caliţei 
2. 3.123 
 
 
Nr.crt. 150 
1. Mera 
2. 3.960 

 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 

 
649 
 
 
 
 
650 
 
 
 
 
651 
 
 
 
 
652 
 
 
 
 

  
Nr.crt. 151 
1. Milcovul 
2. 9.634 
 
 
Nr.crt. 152 
1. Moviliţa 
2. 4.334 
 
 
Nr.crt. 153 
1. Năruja 
2. 1.947 
 
 
Nr.crt. 154 
1. Nereju 
2. 4.105 
 
 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
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653 
 
 
 
 
654 
 
 
 
 
655 
 
 
 
656 
 
 
 
 
657 
 
 

Nr.crt. 155 
1. Nistoreşti 
2. 2.381 
 
 
Nr.crt. 156 
1. Poiana Cristei 
2. 2.951 
 
 
Nr.crt. 157 
1. Pufeşti 
2. 3.965 
 
Nr.crt. 158 
1. Sihlea 
2. 5.281 
 
 
Nr.crt. 159 
1. Slobozia Bradului 
2. 4.642 

 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
658 
 
 
 
 
659 
 
 
 
 
660 
 
 

  
Nr.crt. 160 
1. Tănăsoaia 
2. 2.320 
 
 
Nr.crt. 161 
1. Tâmboieşti 
2. 4.313 
 
 
Nr.crt. 162 
1. Urecheşti 
2. 5.769 

 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 

Propunerile au fost făcute 
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661 
 
 
 
 
662 
 
 
 
 
663 
 
 
 
 
664 
 
 
 
 
665 
 
 
 
 
666 
 
 

 
 
Nr.crt. 163 
1. Valea Sării 
2. 2.251 
 
 
Nr.crt. 164 
1. Vânători 
2. 5.445 
 
 
Nr.crt. 165 
1. Vidra 
2. 7.351 
 
 
Nr.crt. 166 
1. Vintileasca 
2. 2.260 
 
 
Nr.crt. 167 
1. Vizantea - Livezeni 
2. 4.315 
 
 
Nr.crt. 168 
1. Vulturu 
2. 8.714 

ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 
 
 Propunerile au fost făcute 
ca urmare a solicitărilor primite de 
Consiliile judeţene. 

 
667 

Anexa nr.5 
 

 
 PLANUL DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI NATIONAL - SECTIUNEA a II-a 
APA 

Anexa nr.5 
 
 
 PLANUL DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI NATIONAL - SECTIUNEA a II-a 
APA 

 
           Text nemodificat. 
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 APA PENTRU INDUSTRIE  APA PENTRU INDUSTRIE 
 
668 

 
 1. ZONE CU RESURSE DE APA, 
POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITA 
MASURI DE REABILITARE PE TERMEN SCURT 

 
 1. ZONE CU RESURSE DE APA, POLUATE 
DE INDUSTRIE, CARE NECESITA MASURI DE 
REABILITARE PE TERMEN SCURT 

 
 Text nemodificat. 

 
669 

 
Nr.crt.  Delimitarea Suprafaţa 
  orientativă (ha) 
  a zonei 

 
Nr.crt.  Delimitarea Suprafaţa 
  orientativă (ha) 
  a zonei 
 

 
 Text neschimbat. 

 
670 

 
 
 
 
 
 1.17. JUDETUL SATU MARE 
Sud-Vest     3.600 
TOTAL JUDET    3.600 

 
 
 Comisia propune completarea şi reformularea 
prevederilor de la poziţia 1.17 după cum urmează: 
 1.17. JUDETUL SATU MARE 
Nord    20.000 
Sud-Vest     3.600 
TOTAL JUDET  23.600 
 

 
 
 Completarea este 
determinată de priorităţile actuale 
ale judeţului determinate de 
efectele poluării industriale. 

 
671 

  
 Comisia propune un nou punct 1.21. cu 
următorul conţinut: 
 1.21. JUDETUL ARAD 
Centru-Vest   40.000 
TOTAL JUDET  40.000 
 

 
 Prevederile acestei poziţii 
reprezintă priorităţi ale judeţului 
determinate de efectele poluării 
industriale. 

 
672 

 
 TOTAL GENERAL 949.300 

 
 TOTAL GENERAL  1.009.300 

 
 Un nou total general ca 
urmare a amendamentelor aduse la 
Anexa 5. pct.1 
 

 
673 

 
 2. ZONE CU RESURSE DE APA, 
POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITA 
MASURI DE REABILITARE PE TERMEN MEDIU 

 
 2. ZONE CU RESURSE DE APA, POLUATE 
DE INDUSTRIE, CARE NECESITA MASURI DE 
REABILITARE PE TERMEN MEDIU 

 
 Text neschimbat 
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674 

 
 
 
 
 2.07. JUDETUL BRAILA 
Centru           116.000 
TOTAL JUDET         116.000 

 
 Comisia propune modificarea prevederilor de 
la poziţia 2.07. după cum urmează: 
 2.07. JUDETUL BRAILA 
Sud    20.000 
Centru           116.000 
 
TOTAL JUDET         136.000 

 
 Modificarea este 
determinată priorităţile actuale ale 
judeţului determinate de efectele 
poluării industriale. 

 
675 
 

 
 
 
 
 2.16 JUDETUL HUNEDOARA 
Centru    61.000 
TOTAL JUDET  61.000 

 
 Comisia propune modificarea prevederilor de 
la poziţia 2.16, după cum urmează 
 2.16 JUDETUL HUNEDOARA 
Centru    61.200 
TOTAL JUDET  61.200 
 

 
 Modificarea este 
determinată priorităţile actuale ale 
judeţului determinate de efectele 
poluării industriale. 

 
676 

 
 
 
 
 2.19. JUDETUL MEHEDINTI 
Centru   11.000 
TOTAL JUDET  11.000 

 
 Comisia propune modificarea prevederilor de  
la poziţia 2.19, după cum urmează: 
 2.19. JUDETUL MEHEDINTI 
Centru şi Sud   30.000 
TOTAL JUDET  30.000 

 
 Modificarea este 
determinată priorităţile actuale ale 
judeţului determinate de efectele 
poluării industriale. 

677  TOTAL GENERAL  1.389.000  TOTAL GENERAL  1.408.200  Un nou total general ca 
urmare a amendamentelor aduse la 
anexa nr.5 pct.2. 

 
678 

 
 NOTA 
 Etapizarea reabilitării zonelor cu resurse de 
apa, poluate de industrie, s-a făcut având în vedere 
următoarele: 
 - natura sursei de poluare şi a poluanţilor; 
 - posibilitatea realizării financiare a 
reabilitărilor, pentru etapele pe termen scurt şi mediu 
fiind necesare eforturi financiare mai mici. 
 Termenele scurt, mediu şi lung utilizate în 
anexă pentru etapizarea reabilitării zonelor cu resurse 

 
 Comisia propune eliminarea acestei note. 

 
 Prevederile acestei note nu 
sunt necesare. 
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de apă, poluate de industrie, se referă la durata 
procesului de depoluare a straturilor acvifere. 
 In urma unor studii complexe de specialitate, 
în timp se pot include şi alte zone şi lucrari ce 
necesită măsuri de reabilitare, care se stabilesc prin 
Hotărâre de Guvern. 
 Zonele cuprinse în prezenta anexă se regăsesc 
în ANEXA nr.6. 

 
679 

 
ANEXA 7 

 LUCRARI PREVAZUTE IN PLANUL DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL - 
SECTIUNEA a II-a  APA  
 APA PENTRU IRIGATII 
 
.......... NOTA 
 In urma unor studii complexe de specialitate 
mai pot apare si alte sisteme de irigatii şi / sau 
desecări care să necesite lucrări de reabilitare, care se 
stabilesc prin Hotărâre de Guvern. 
 Lucrările cuprinse în prezenta anexă se 
regăsesc în ANEXA nr.8. 

 
ANEXA 7 

 LUCRARI PREVAZUTE IN PLANUL DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL - 
SECTIUNEA a II-a  APA  
 APA PENTRU IRIGATII 
 
 Comisia propune eliminarea 

 
 
 
 
 
 
 
 Precizările acestei note nu 
sunt necesare. 

 
  In cadrul dezbaterilor din şedinţele comisiei, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 
 
Nr.c
rt. 

 
Articol (text iniţial) 

 
Amendament propus 

 
Motivare 

 
1. 

 
 Art.3 - (2) In funcţie de cerinţele şi 
posibilităţile de finanţare prin bugetul de stat, anual, 
aceste lucrări se pot extinde şi diversifica la 
propunerea administraţiilor publice judeţene, 
municipale, orăşeneşti sau comunale. 
 Delimitarea terenurilor necesare pentru 

 
 Domnul deputat Mânea Radu propune ca 
sintagma “delimitarea terenurilor” din rândul 1 al tezei 
a doua, să fie înlocuită cu “delimitarea 
amplasamentelor” 

 
 Comisia nu şi-a însuşit 
amendamentul prezentând în 
susţinere unele exemple din care a 
rezultat că uneori suprafeţele de 
teren necesare executării sunt mai 
mari decât cele afectate concret 
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lucrările privind apa, ce fac obiectul prezentei legi, se 
stabilesc prin documentaţii de urbanism si/sau 
amenajarea teritoriului, studii de specialitate şi studii 
de fezabilitate, întocmite în conformitate cu 
prevederile legale. 

prin amplasarea obiectivului. 

 
2.  

 
 Art.4 Autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale vor coopera în aplicarea prevederilor 
prezentei legi luând măsuri pentru: 
 a) asigurarea protecţiei durabile a resurselor 
de apă împotriva epuizării, poluării şi degradării lor, 
printr-o utilizare prudentă, raţională şi restrictivă, într-
un echilibru care să permită conservarea resurselor; 
 b) corelarea resurselor cu cerinţele de apă 
pentru populaţie, industrie, irigaţii şi alte folosinţe, 
precum şi integrarea acestor acţiuni în amenajarea 
teritoriului, pe termen scurt, mediu şi lung. 

 
 Domnul deputat Sturza Popovici Cornel 
propune înlocuirea cuvintelor “protecţiei durabile” din 
rândul 1 litera a), cu sintagma “gospodărirea 
durabilă”. 

 
 Comisia nu şi-a însuşit 
amendamentul apreciind că această 
noţiune care nu a mai fost folosită 
până în prezent nu poate fi bine 
definită. Ca urmare s-a propus o 
altă reformulare a prevederilor de 
la lit.a), care a fost însuşită de 
majoritatea membrilor Comisiei. 

 
3. 

 
 Art.7.(1) Delimitarea zonelor cuprinse în 
anexele la prezenta lege, cu disfuncţionalităţi mari în 
alimentarea cu apă potabilă şi/sau canalizare a 
municipiilor şi oraşelor, a zonelor cu localităţi rurale 
cu resurse reduse de apă, a zonelor cu resurse de apă 
poluate de industrie, precum şi a zonelor necesare 
pentru lucrări de irigaţii şi/sau desecări, care necesită 
măsuri prioritare de reabilitare, se stabileşte prin 
documentaţii de urbanism şi/sau amenajarea 
teritoriului, aprobate potrivit legii. 

 
 Domnul deputat Mânea Radu propune 
completarea textului alin.1 prin introducerea în rândul 
8 a sintagmei “studii de specialitate” după cuvintele 
“se stabileşte prin”. 

 
 Amendamentul a avut ca 
scop o subliniere a faptului că la 
baza stabilirii zonelor cu 
disfuncţionalităţi în alimentări cu 
apă, canalizări sau zonelor cu ape 
poluate, a zonelor necesare pentru 
irigaţii, etc., stau serioase studii de 
specialitate  
 Comisia nu şi-a însuşit 
amendamentul considerând  că 
precizarea din textul legii că aceste 
zone se stabilesc prin 
“documentaţii de urbanism” este 
acoperitoare, cunoscându-se faptul 
că documentaţiile de urbanism sunt 
un rezultat al unor numeroase studii 
de specialitate în legătură cu zona 
respectivă. 
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4.   Anexa nr.3. 

 1.0. Aducţiuni importante, cu debite peste 0,1 
mc/s, pentru îmbunătăţirea alimentării cu apă 
potabilă.  

 Dna deputat Afrăsinei Viorica a solicitat 
includerea în această anexă, la pct. 1.1. pe termen 
scurt a judeţului Botoşani, cu lucrarea: “Alimentare cu 
apă Săveni”, priza de apă râul Prut, lungimea 
aducţiunii 25,8 km. şi debitul preconizat 0,15 mc/s. 
 De asemenea s-a mai solicitat includerea tot la 
pct.1.1. respectiv pe termen scurt (1998 - 2005) a unor 
lucrări de modernizare a sistemului de alimentare cu 
apa al municipiului Botoşani, precum şi de canalizare. 

 Amendamentul a fost 
susţinut prin necesitatea 
îmbunătăţirii alimentarii cu apă a 
oraşului Săveni şi a altor localităţi 
de pe traseul aducţiunii, însă nu a 
fost însuşit de comisie întucât în 
etapa solicitată nu sunt condiţii de 
realizare a acumulării de pe Prut. 
 Parte din lucrările solicitate 
sunt incluse în anexă. Cele cuprinse 
sunt de interes local şi ca urmare 
amendamentul nu a fost însuşit de 
Comisie. 
 

 
 
 
  PRESEDINTE,          SECRETAR, 


