
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii  

“Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Odaia Bursucani, 

comuna Grivița, județul Vaslui” 

 

 Având în vedere: 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii “Înființare sistem de 

alimentare cu apă în satul Odaia Bursucani, comuna Grivița, județul Vaslui”, conform Anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiţie “Înființare sistem de 

alimentare cu apă în satul Odaia Bursucani, comuna Grivița, județul Vaslui”, conform Anexei 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se împuterniceşte primarul comunei Griviţa, doamna Alina-Iuliana Munteanu, 

să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului de investiţii  propus prin prezenta 

hotărâre. 

Art. 4. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului de resort va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 03.12.2020, cu 11 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 12 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

        Consilier local                  Secretar general 

                    Ioan Dabija                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

Griviţa, 03 decembrie 2020 

Nr. 63 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărâre nr. 63/03.12.2020 
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 

 “Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Odaia Bursucani,  

comuna Grivița, județul Vaslui” 
 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

 

” ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ODAIA BURSUCANI, 

COMUNA GRIVIȚA, JUDEȚUL VASLUI” 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII – S.A. 

(prin bugetul MDRAPFE pentru PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE 

INTERES PUBLIC SAU SOCIAL, subprogramul ” FOSE SEPTICE, MICROSTAȚII DE 

EPURARE ȘI SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ”) 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

NU ESTE CAZUL 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

STATUL ROMÂN 

 

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

 

2.1. Scurtă prezentare privind: 

 

a) deficienţe ale situaţiei actuale: 

Terenul de amplasament este situat în Comuna Grivița, judeţul Vaslui, zonă echipată 

edilitar – energie electrică, telefonie. 

Grivița este o comună în județul Vaslui, Moldova, România, formată din satele Grivița 

(reședința), Odaia Bursucani și Trestiana. Se află la sud-est de municipiul Bârlad, pe DN24D 

care face legătura dintre orașele Bârlad și Galați. Prima atestare a satului datează din anul 1504. 

Având o suprafață totală de 6353 ha din care 276 ha intravilan și 6077 ha extravilan. Are in 

componența sa 1804 gospodării iar locuințe 1750. 

Clima în Grivița este temperat continentală marcată de o amplitudine termică foarte mare 

a valorilor extreme. Sunt caracteristice masele de aer rece ale anticiclonului siberian, iar vara 

aerul uscat continental sau tropical. În perioada caldă a anului, seceta este un fenomen accentuat 

și frecvent; iarna sunt specifice inversiunile termice. 

Precipitațiile sunt de circa 400-500 mm anual. 



Vânturile predominante bat cu o frecvență mai mare dinspre N (19‰), NV (17‰), S și 

SE (13,5‰), cu viteze medii anuale cuprinse între 1,6 și 6,5 metri pe secundă 

Localitatea se află situată în partea de sud a judeţului Vaslui 

Vecinătăţi: nord - oraş Bârlad, comuna Zorleni, est - comuna Fruntişeni şi Vindereni, sud 

- comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, vest - comuna Tutova şi Ciocani. 

Amplasamentul studiat se încadrează in zona seismica C, perioada de control a spectrului 

de răspuns Tc=0,7 sec, si acceleraţia orizontală a terenului ag=0,15g, regiunea fiind încadrată în 

gradul 6 de zonare seismică după scara MSK. 

Comuna Grivița dorește infiintarea sistemului de alimentare cu apa in satul Odaia 

Bursucani, având o lungime totală de prox. 11 km, rezervor si statie clorinare. 

 Dezvoltarea economico-socială durabilă a unei comunităţi depinde în mare măsură de 

nivelul echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării în 

condiţii optime a activităţilor de comerţ şi industrie şi atragerii de noi membri în comunitate, 

potenţiali investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viaţă. 

Localitatea Odaia Bursucani studiata deţine un potenţial uman şi natural care poate 

asigura o frumoasă perspectivă în ceea ce priveşte dezvoltarea economico-socială. 

Problema asigurării reţelelor de apă în mediu rural este în ultima perioadă tot mai des 

dezbătută, în vederea găsirii unor soluţii tehnice şi a unei finanţări concrete, care să asigure 

pentru locuitori posibilitatea de branşare la reţelele de apă potabilă. 

Pentru localitatea Odaia Bursucani lipsa acestei utilităţi i-a determinat pe edilii comunei 

să ia măsuri pentru introducerea reţelelor de apă.  

Prin urmare, necesitatea realizării acestei investiţii rezultă din necesitatea de a se asigura 

premisele unei dezvoltări durabile ulterioare, din punct de vedere economic, urbanistic, social, 

pentru a lăsa generaţiilor următoare un mediu propice dezvoltării. 

Datorită lipsei sistemelor edilitare corespunzătoare se constată scăderea alarmantă a 

populaţiei în zonă, în special a populaţiei tinere. 

Accesul la apă curentă, accesul la electricitate, la gaze naturale, servicii de salubritate, 

apropierea de furnizorii de servicii educaţionale, medico-sanitare, comerciale şi sociale, etc. 

toate acestea tind să formeze un tot unitar care dau o măsură a calităţii locuirii prin accesul la 

utilităţi publice – asigură un trai de o calitate superioară. 

Una din nevoile elementare ale omului o reprezintă accesul la apă potabilă, calitatea 

locuirii fiind grav afectată de absenţa acesteia, fapt datorat în special lipsei posibilităţilor de 

branşare la reţelele de utilităţi publice a zonelor de locuinţe. 

Ca un aspect esenţial ce trebuie subliniat în vederea susţinerii necesităţii investiţiei, se 

subliniază stadiul de poluare, (în special a solului şi subsolului), ca urmare a inexistenţei a unui 

minim de dotări specifice colectării şi epurării apelor uzate. În gospodăriile populaţiei apele sunt 

deversate direct pe sol, ajungând în pânza freatică. 

În aceste condiţii, administraţia comunei Grivița va face toate demersurile necesare 

pentru introducerea reţelelor de alimentare cu apă.  

În prezent nu există un sistem de alimentare cu apă în localitatea Odaia Bursucani, 

comuna Grivița, satisfacerea nevoilor populatiei făcându-se prin fântâni de mică adâncime. 



Datorită amplasării într-o zonă cu apă subterană la adâncime mică (uneori sub 1m), 

calitatea acesteia nu corespunde normativelor tehnice, potabilitatea apei din punct de vedere 

fizico-chimic şi bacteriologic nu se înscrie în limitele admisibile ale STAS 1342-91.  

Sursele de apă existente pentru satisfacerea consumului casnic al locuitorilor, pentru 

consumul din mică industrie, unităţile socio-economice şi pentru consumul animalelor sunt 

insuficiente şi poluate. 

Prin urmare se impune realizarea unui sistem de alimentare cu apă care să asigure: 

- alimentarea cu apă potabilă pentru nevoi gospodăreşti, nevoi publice pentru locuitorii 

comunei; 

- rezerve intangibile pentru combaterea incendiilor, dotarea cu hidranţi exteriori cu 

posibilitatea asigurării intervenţiei directe în caz de incendiu; 

- condiţii igienico – sanitare de exploatare a surselor, tratarea apei cu clor gazos pentru 

realizarea condiţiilor de potabilitate a apei, fapt ce nu poate fi realizat prin exploatarea fântânilor 

individuale existente, care în majoritate nu au condiţii de protecţie sanitară asigurate; 

- renunţarea la consumul apei existentă în fântânile de mică adâncime, cu potabilitate 

scăzută, din punct de vedere fizico-chimic şi bacteriologic. 

 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii: 

 

Avantajele previzionate prin realizarea obiectivului de investiții propus din punct de 

vedere economic, social și de mediu: 

Obiectivul investiţiei este realizarea unor facilităţi durabile care va asigura servicii 

integrate de alimentare cu apă, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi la un preţ 

suportabil pentru consumatorii finali (populaţie). 

- îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriul localităţii; 

- stoparea sau diminuarea migraţiei populaţiei din zona rurala către mediul urban sau în 

alte ţări; 

- atragerea şi stabilirea specialiştilor necesari in administraţie, sănătate, învăţământ; 

- crearea de noi locuri de muncă;  

- creşterea veniturilor populaţiei şi sporirea contribuţiei la bugetul de stat prin impozite şi 

taxe pe baza dezvoltării economice; 

- asigurarea condiţiilor optime pentru deplasarea copiilor către şcoli in condiţii de confort 

şi siguranţa; 

- reducerea nivelului de sărăciei, a numărului persoanelor asistate social; 

- reducerea costurilor de exploatare; 

- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale; 

- creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi străini, care să 

contribuie la dezvoltarea zonei; 

- creşterea implicit a calităţii vieţii în mediul rural; 

- accesul la principalele obiective economice, sociale, culturale; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de utilităţi conduc la: 

- scăderea şomajului,  

- creşterea frecvenţei şcolare,  



- scăderea abandonului şcolar,  

- facilitarea accesului la serviciile medicale.  

- stimularea activităţii agrozootehnice şi posibilitatea de atragere a investiţiilor. 

 

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: 

 

Dezavantajele și impactul previzionat prin nerealizarea obiectivului de investiții propus 

din punct de vedere economic, social și de mediu: 

- în cazul intemperiilor naturale, inundaţiilor s-ar ajunge la pericolul de creare a unor 

focare de infectie; 

- grad crescut de compuşi organici care se infiltrează în pânza freatică, ridicând riscul 

unor epidemii şi infecţii, cei mai expuşi fiind copiii; 

- păstrarea decalajului dintre România şi U.E., decalaj care se încearcă a fi diminuat odată 

cu poziţia României de stat membru U.E;  

- imposibilitatea dezvoltării economice a zonei datorită mediului neprielnic investiţiilor 

străine; 

- infiltraţii ale apei menajere în pânza freatică şi apele de suprafaţă; 

- poluarea mediului înconjurător; 

- iminenţa unor îmbolnăviri în masă dorită mirosurilor şi bacteriilor care se dezvoltă în 

mediu umed; 

- punerea în pericol a sănătăţii publice; 

- izolarea comunităţii de centrele dezvoltate apropiate; 

- impact direct şi indirect asupra subdezvoltării economice, sociale și culturale; 

- reducerea nivelului investiţional şi neatragerea de noi investitori autohtoni şi străini, 

care să contribuie la dezvoltarea zonei; 

- creșterea migraţiei populaţiei din zona rurală către mediul urban sau în alte ţări; 

- creșterea migrației specialiştilor necesari în administraţie, sănătate, învăţământ; 

- crearea de noi locuri de munca;  

- scăderea veniturilor populaţiei şi implicit a contribuţiei la bugetul de stat prin impozite 

şi taxe pe baza subdezvoltării economice; 

- neasigurarea condiţiilor optime pentru deplasarea copiilor către şcoli în condiţii de 

confort şi siguranţa; 

- creșterea nivelului de sărăciei, a numărului persoanelor asistate social; 

- creșterea şomajului,  

- scăderea frecvenţei şcolare,  

- creșterea abandonului şcolar. 

 

 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 

similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării 

necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus: 

 Nu este cazul.  

 



2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, 

aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii 

propus: 

Obiectivul de investiții propus se încadrează în strategia locală de dezvoltarea a Comunei 

Grivita încadrându-se ca prioritate de intervenție în Planul Urbanistic General. 

 

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea 

română la realizarea obiectivului de investiţii: 

 Nu este cazul. 

 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei: 

Beneficii socio-economice ale proiectului: 

Aceste beneficii socio-economice ale proiectului trebuie percepute şi interpretate în 

funcţie de impactul lor asupra întregii comunităţi. Ca un rezultat direct putem preciza: 

- creşterea nivelului de trai al populaţiei racordate şi pe viitor a populaţiei învecinate. 

- creşterea potenţialului economic al zonei, întrucât din punctul de vedere al 

infrastructurii alimentarea cu apa  este un factor hotărâtor. Acest aspect se poate concretiza în 

investiţii directe făcute în localitatea comunei. 

Din punctul de vedere al sanatatii populatiei se elimina o serie de riscuri de imbolnaviri si 

decese ale populatiei. 

 

Beneficii indirecte pentru economia regională: 

Realizarea sistemului de alimentare cu apă creează premizele dezvoltării de noi activităţi 

economice în regiune sau extinderea celor deja existente ca urmare a asigurării infrastructurii 

necesare. Din punct de vedere economic aceasta se traduce prin noi locuri de muncă, diminuarea 

ratei şomajului şi creşterea nivelului de viaţă. 

Prezenta investiţie este de asemenea benefică pentru activităţile de tipul: 

- agricultură, 

- zootehnie, 

- activităţi meşteşugăreşti, 

- prelucrarea produselor agricole (lapte, carne, etc) 

-servicii. 

Pe plan social, o potenţială creştere economică se va materializa în primul rând prin 

creşterea veniturilor pe cap de locuitor, deci implicit asupra suportabilităţii la plată, putându-se 

astfel demara noi proiecte de infrastructură în zonă, cu efecte multiplicatoare la prezentul 

proiect. 

 

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 

 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 

considerare, după caz: 

- costurile unor investiţii similare realizate; 

Nu există în zonă obiective cu același funcțiuni sau funcțiuni similare. 



- standarde de cost pentru investiţii similare. 

 Total valoare estimată inclusiv T.V.A.: 6.985.630,65 lei din care: 

- Cap. 1. – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului: 0,00 lei inclusiv T.V.A. 

- Cap. 2. – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii: 0,00 lei 

inclusiv T.V.A. 

- Cap. 3. – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 377.230,00 lei inclusiv T.V.A. 

- Cap. 4.1 - Construcții și instalații: 5.593.000,00 lei inclusiv T.V.A. 

- Cap. 5 – Alte cheltuieli: 1.015.400,65 lei inclusiv T.V.A. 

 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice 

aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate 

în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru 

obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege: 

- Cap. 3. – Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică: 317.000,00 lei fără T.V.A, din care: 

- Cap. 3.1. – Studii de teren: 20.000,00 lei fără T.V.A; 

- Cap. 3.2 – Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii: 5.000,00 lei fără TVA; 

- Cap. 3.3 – Expertizare tehnică: 0,00 lei fără TVA; 

- Cap. 3.4. – Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor: 0,00 lei fără 

TVA; 

- Cap. 3.5. – Proiectare: 220.000,00 lei fără TVA, astfel: 

 - 3.5.1. – Tema de proiectare: 0,00 lei fără TVA; 

 - 3.5.2. – Studiu de prefezabilitate: 0,00 lei fără TVA; 

           - 3.5.3. – Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general: 85.000,00 lei fără TVA; 

           - 3.5.4. – Documentaţiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor /acordurilor 

/autorizaţiilor: 5.000,00 lei fără TVA; 

- 3.5.5. – Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie: 

10.000,00 lei fără TVA; 

- 3.5.6. – Proiect tehnic şi detalii de execuţie: 120.000,00 lei fără TVA; 

- Cap. 3.6. - Organizarea procedurilor de achiziţie: 0,00 lei fără TVA; 

- Cap. 3.7. – Consultanța SSM: 20.000,00 lei fără TVA; 

- Cap. 3.8. – Asistență tehnică: 52.000,00 lei fără TVA, astfel: 

 - 3.8.1. - Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 5.000,00 lei fără TVA; 

 - 3.8.2. - Dirigenţie de şantier: 47.000,00 lei fără TVA; 

 

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 

nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată): 

 

Surse financiare din fonduri bugetare: 

 



Compania Națională De Investiții – S.A. (prin Bugetul MDRAPFE Pentru Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”FOSE SEPTICE, 

MICROSTAȚII DE EPURARE ȘI SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ”) 

 

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 

existente 

 

 Străzile din satul Odaia Bursucani, comuna Grivita, judeţul Vaslui, în lungime totală de 

aprox. 11 km de-a lungul cărora se va realiza investiţia, se regăsesc în Monitorul oficial al 

României, nr. 633 bis, 27 august 2002, anexa 37 însuşit de Consiliul local al Comunei Griviţa 

prin Hotărârea nr.14/2001. 

 

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 

obiectivului de investiţii: 

 

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan): 

 Strazile din satul Odaia Bursucani, comuna Griviţa, judeţul Vaslui, în lungime totală de 

aprox. 11 km de-a lungul cărora se va realiza investiţia, se regăsesc în Monitorul oficial al 

României, nr. 633 bis, 27 august 2002, anexa 37, însuşit de Consiliul local al comunei Griviţa 

prin Hotărârea nr.14/2001. 

Lungimea totală a retelei de distributie este de aprox. 11 km. 

 

b) surse de poluare existente în zonă: 

Obiectivul în sine nu afectează calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Diminuarea 

impactului negativ asupra mediului pana la reducerea totala, prin diminuarea consumului de 

resurse, produs de constructia, functionarea si intretinerea facilitatilor de furnizare a apei 

potabile. 

 

c) particularităţi de relief: 

Grivița este o comună în județul Vaslui, Moldova, România, formată din satele Grivița 

(reședința), Odaia Bursucani și Trestiana. Se află la sud-est de municipiul Bârlad, pe DN24D 

care face legătura dintre orașele Bârlad și Galați. Prima atestare a satului datează din anul 1504. 

Având o suprafață totală de 6353 ha din care 276 ha intravilan și 6077 ha extravilan. Are în 

componența sa 1804 gospodării iar locuințe 1750. 

Clima în Grivița este temperat continentală marcată de o amplitudine termică foarte mare 

a valorilor extreme. Sunt caracteristice masele de aer rece ale anticiclonului siberian, iar vara 

aerul uscat continental sau tropical. În perioada caldă a anului, seceta este un fenomen accentuat 

și frecvent; iarna sunt specifice inversiunile termice. 

Precipitațiile sunt de circa 400-500 mm anual. 

Vânturile predominante bat cu o frecvență mai mare dinspre N (19‰), NV (17‰), S și 

SE (13,5‰), cu viteze medii anuale cuprinse între 1,6 și 6,5 metri pe secundă. 

Localitatea se află situată în partea de sud a judeţului Vaslui. 



Vecinătăţi: nord - oraş Bârlad, comuna Zorleni, est - comuna Fruntişeni şi Vindereni, sud 

- comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, vest - comuna Tutova şi Ciocani. 

Amplasamentul studiat se încadrează in zona seismica C, perioada de control a spectrului 

de răspuns Tc=0,7 sec, si acceleraţia orizontală a terenului ag=0,15g, regiunea fiind încadrată în 

gradul 6 de zonare seismică după scara MSK. 

 

 d) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor: 

Pe traseul studiat se regăsesc următoarele tipuri de utilități: 

- rețea de distribuție energie electrică aeriană/îngropată. 

 

e) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: 

În această fază nu au putut fi identificate rețele edilitare care să necesite lucrări de 

relocare sau punere în siguranță a acestora. 

 

f) posibile obligaţii de servitude: 

Suprafața ocupată de obiectiv nu necesită exproprieri și nu face obiectul unor litigii în 

curs de soluționare în intanțele judecătorești. 

 

g) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv 

al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 

intervenţii, după caz: 

În această fază nu au fost identificate construcții existente care să necesite lucrări de 

relocare sau punere în siguranță a acestora ca urmare a implementării obiectivului de investiții. 

 

h) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism 

aferent: 

Lucrările prevăzute a se executa la implementarea obiectivului de investiții propus se 

încadrează în prevederile Planului Urbanistic General al comunei Grivita, județul Vaslui. 

 

h) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate: 

În zona invecinată obiectivului de investiții cât și pe amplasamentul acestuia nu au fost 

identificate monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice. 

Amplasamentul propus nu se află în interiorul unei arii sau zone protejate. 

 

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 

funcţional 

 

a) destinaţie şi funcţiuni: 

Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de utilitati. 

 



b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: 

La elaborarea documentaţiilor se vor respecta cerinţele precum şi reglementările tehnice 

în vigoare. 

Următoarele obiective specifice vin în susţinerea obiectivului general: 

1. Conformarea cu Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului 

uman, transpusă în legislaţia româneasca prin Legea 458/2002, modificate şi completată de 

Legea 311/2004; 

2. Sursa de apă utilizată pentru potabilizare trebuie să asigure necesarul pentru populaţia 

deservită, în condiţiile de calitate conform NTPA-013/2002, Normele de calitate pe care trebuie 

să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare; 

3. Funcţionarea sistemului public de alimentare cu apă se va încadra în parametrii 

estimaţi, atât din punct de vedere capacitiv cât şi calitativ, în vederea eliminării 

disfuncţionalităţilor şi perioadelor de întreruperi, furnizării apei de calitate corespunzătoare şi la 

un preţ (tarif) rezonabil. 

 

Situaţia  proiectată: 

O schemă de amenajare constând din asigurarea necesarului de apă din sursă de apă prin 

puţuri forate, şi cu realizarea unei gospodării de apă constând din rezervor înmagazinare, staţie 

clorinare (care sa asigure: filtrare impuritati, dedurizare, deferizare, demineralizare, dezinfectare 

– demagnetizare, eliminare nitriti, filtrare sedimente) şi reţea de distribuţie realizată din ţeavă 

PEHD cu acoperire protectivă din PP şi fir de inox, PE 100, SDR 11, PN16, De 140 mm - 

110mm – in lungime de aproximativ 11 km si 350 gospodarii. 

Avantajele utilizării ţevii  PEHD cu acoperire protectivă din PP şi fir de inox 

 

- protecţie la deteriorare mecanică - Stratul exterior este special aditivat astfel încât să 

asigure rezistenţa la zgâriere şi penetrare (polipropilena este de cca 3 ori mai rezistentă decât 

polietilena). Acest lucru face posibilă instalarea fără nisip. Orice deteriorare peste limita 

admisibila este usor de observat datorita culorii diferite a stratului de protectie. 

- scăderea costurilor de instalare - Reducerea costurilor de montaj cu până la 10% pe ml 

de conductă, datorită eliminării nisipului şi a manoperei aferente (procentajul variază în funcţie 

de diametrul conductei, adâncimea de îngropare şi de natura solului). 

- strat exterior exfoliabil - Stratul de protectie este usor de indepartat prin exfoliere pentru 

a permite imbinarea folosind tehnologiile clasice (sudura cap la cap sau electrofuziune). 

Pregatirea pentru instalare nu dureaza mult si poate fi facuta direct pe santier cu SDV–uri 

dedicate. 

 - protecţie - stratul exterior de PP asigură protecţia împotriva radiaţiei UV şi previne 

contaminarea prin oxidare sau murdărire. Astfel, ţeava poate fi depozitată o perioadă de timp 

prelungita (dublu faţă de ţeava obişnuită), fără precauţii speciale. 

- lipsa contaminării - stratul exterior protejează împotriva contaminării pe toată perioada 

de manipulare, transport şi punere în operă (poate fi imediat îmbinată prin sudură cap la cap sau 

electrofuziune). 

- detecţia ţevii - firul de inox permite localizarea poziţiei ţevii, astfel încât să fie 

identificată şi evitată în timpul excavării. 



- ţevile PEHD cu acoperire protectivă din PP şi fir de inox au o durată de utilizare de 50 

de ani la o temperatura a fluidului de 20°C şi la o presiune de lucru egală sau mai mică cu 

presiunea nominală pentru care au fost produse. 

 

c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse: 

În conformitate cu durata normală de funcționare de 20 – 30 ani, potrivit din clasificarea 

mijloacelor fixe utilizate în economie și duratele normale de funcționare ale acestora, care 

corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar. 

 

d) nevoi/solicitări funcţionale specific: 

Asigurarea de utilităţi – alimentare cu apă în sistem centralizat locuitorilor din localitatea 

Odaia Bursucani. 

 

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a 

 

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii: 

Nu este cazul. 

- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 

audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii 

existente: 

 Nu este cazul. 

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 

permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice 

sau în zone protejate: 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 2 la Hotărâre nr. 63/03.12.2020 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 

 “Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Odaia Bursucani,  

comuna Grivița, județul Vaslui” 
 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

 

” ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ODAIA BURSUCANI, 

COMUNA GRIVIȚA, JUDEȚUL VASLUI” 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII – S.A. 

(prin bugetul MDRAPFE pentru PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE 

INTERES PUBLIC SAU SOCIAL, subprogramul ” FOSE SEPTICE, MICROSTAȚII DE 

EPURARE ȘI SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ”) 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

NU ESTE CAZUL 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

STATUL ROMÂN 

 

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 

existente, documentaţie cadastrală: 

2.2. Particularităţi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiţii, 

după caz: 

a) descrierea succintă a amplasamentului propus (localizare, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan): 

 Grivița este o comună în județul Vaslui, Moldova, România, formată din satele Grivița 

(reședința), Odaia Bursucani și Trestiana. Se află la sud-est de municipiul Bârlad, pe DN24D 

care face legătura dintre orașele Bârlad și Galați. Prima atestare a satului datează din anul 1504. 

Având o suprafață totală de 6353 ha din care 276 ha intravilan și 6077 ha extravilan. Are in 

componența sa 1804 gospodării iar locuințe 1750. 

Clima în Grivița este temperat continentală marcată de o amplitudine termică foarte mare a 

valorilor extreme. Sunt caracteristice masele de aer rece ale anticiclonului siberian, iar vara aerul 

uscat continental sau tropical. În perioada caldă a anului, seceta este un fenomen accentuat și 

frecvent; iarna sunt specifice inversiunile termice. 

Precipitațiile sunt de circa 400-500 mm anual. 



Vânturile predominante bat cu o frecvență mai mare dinspre N (19‰), NV (17‰), S și 

SE (13,5‰), cu viteze medii anuale cuprinse între 1,6 și 6,5 metri pe secundă 

Localitatea se află situată în partea de sud a judeţului Vaslui 

Vecinătăţi: nord - oraş Bârlad, comuna Zorleni, est - comuna Fruntişeni şi Vindereni, sud 

- comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, vest - comuna Tutova şi Ciocani. 

Amplasamentul studiat se încadrează în zona seismică C, perioada de control a spectrului 

de răspuns Tc=0,7 sec, şi acceleraţia orizontală a terenului ag=0,15g, regiunea fiind încadrată în 

gradul 6 de zonare seismică după scara MSK. 

Comuna Grivița dorește înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în satul Odaia 

Bursucani, având o lungime totală de prox. 11 km, rezervor şi staţie clorinare. 

 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 

Griviţa este o localitate din judeţul Vaslui. 

Localitatea se află situată în partea de sud a judeţului Vaslui. 

Vecinătăţi: nord - oraş Bârlad şi comuna Zorleni, est - comuna Fruntişeni şi Vindereni, 

sud - comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, vest - comuna Tutova şi Ciocani. 

 

c) surse de poluare existente în zona: 

Obiectivul în sine nu afectează calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Diminuarea 

impactului negativ asupra mediului până la reducerea totală, prin diminuarea consumului de 

resurse, produs de construcţia, funcţionarea şi întreţinerea facilităţilor de furnizare a apei 

potabile. 

 

d) particularităţi de relief: 

Grivița este o comună în județul Vaslui, Moldova, România, formată din satele Grivița 

(reședința), Odaia Bursucani și Trestiana. Se află la sud-est de municipiul Bârlad, pe DN24D 

care face legătura dintre orașele Bârlad și Galați. Prima atestare a satului datează din anul 1504. 

Având o suprafață totală de 6353 ha din care 276 ha intravilan și 6077 ha extravilan. Are în 

componența sa 1804 gospodării iar locuințe 1750. 

Clima în Grivița este temperat continentală marcată de o amplitudine termică foarte mare 

a valorilor extreme. Sunt caracteristice masele de aer rece ale anticiclonului siberian, iar vara 

aerul uscat continental sau tropical. În perioada caldă a anului, seceta este un fenomen accentuat 

și frecvent, iarna sunt specifice inversiunile termice. 

Precipitațiile sunt de circa 400-500 mm anual. 

Vânturile predominante bat cu o frecvență mai mare dinspre N (19‰), NV (17‰), S și 

SE (13,5‰), cu viteze medii anuale cuprinse între 1,6 și 6,5 metri pe secundă. 

Localitatea se află situată în partea de sud a judeţului Vaslui. 

Vecinătăţi: nord - oraş Bârlad, comuna Zorleni, est - comuna Fruntişeni şi Vindereni, sud 

- comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, vest - comuna Tutova şi Ciocani. 

Amplasamentul studiat se încadrează în zona seismică C, perioada de control a spectrului 

de răspuns Tc=0,7 sec, şi acceleraţia orizontală a terenului ag=0,15g, regiunea fiind încadrată în 

gradul 6 de zonare seismică după scara MSK. 

 



e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor: 

Pe traseul studiat se regăsesc următoarele tipuri de utilități: 

- rețea de distribuție energie electrică aeriană/îngropată. 

 

f) existenţa unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: 

În această fază nu au putut fi identificate rețele edilitare care să necesite lucrări de 

relocare sau punere în siguranță a acestora. 

 

g) posibile obligaţii de servitute: 

Suprafață ocupată de obiectiv nu necesită exproprieri și nu face obiectul unor litigii în 

curs de soluționare în intanțele judecătorești. 

 

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 

unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, 

după caz:  

În această fază nu au fost identificate construcții existente care să necesite lucrări de 

relocare sau punere în siguranță a acestora ca urmare a implementării obiectivului de investiții. 

 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism 

aferent: 

Lucrările prevăzute a se executa la implementarea obiectivului de investiții propus se 

încadrează în prevederile Planului Urbanistic General al comunei Griviţa, județul Vaslui. 

 

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament 

sau în zona imediat învecinată: 

În zona invecinată obiectivului de investiții cât și pe amplasamentul acestuia nu au fost 

identificate monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice. 

Amplasamentul propus nu se află în interiorul unei arii sau zone protejate. 

 

3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 

funcţional 

 

a) destinaţie şi funcţiuni: 

Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de utilităţi. 

 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: 

O schemă de amenajare constând din asigurarea necesarului de apă din sursă de apă prin 

puţuri forate, şi cu realizarea unei gospodării de apă constând din rezervor înmagazinare, staţie 

clorinare (care să asigure: filtrare impurităţi, dedurizare, deferizare, demineralizare, dezinfectare 

– demagnetizare, eliminare nitriţi, filtrare sedimente) şi reţea de distribuţie realizată din ţeavă 



PEHD cu acoperire protectivă din PP şi fir de inox, PE 100, SDR 11, PN16, De 140 mm - 

110mm – în lungime de aproximativ 11 km şi 350 gospodării. 

Avantajele utilizării ţevii  PEHD cu acoperire protectivă din PP şi fir de inox: 

- protecţie la deteriorare mecanică - stratul exterior este special aditivat astfel încât să 

asigure rezistenţa la zgâriere şi penetrare (polipropilena este de cca 3 ori mai rezistentă decât 

polietilena). Acest lucru face posibilă instalarea fără nisip. Orice deteriorare peste limita 

admisibilă este uşor de observat datorită culorii diferite a stratului de protecţie. 

- scăderea costurilor de instalare - reducerea costurilor de montaj cu până la 10% pe ml 

de conductă, datorită eliminării nisipului şi a manoperei aferente (procentajul variază în funcţie 

de diametrul conductei, adâncimea de îngropare şi de natura solului). 

- strat exterior exfoliabil - stratul de protecţie este uşor de îndepărtat prin exfoliere pentru 

a permite îmbinarea folosind tehnologiile clasice (sudura cap la cap sau electrofuziune). 

Pregătirea pentru instalare nu durează mult şi poate fi făcută direct pe şantier cu SDV–uri 

dedicate. 

- protectie - stratul exterior de PP asigură protecţia împotriva radiaţiei UV şi previne 

contaminarea prin oxidare sau murdărire. Astfel, ţeava poate fi depozitată o perioadă de timp 

prelungită (dublu faţă de ţeava obişnuită), fără precauţii speciale. 

- lipsa contaminării - stratul exterior protejează împotriva contaminării pe toată perioada 

de manipulare, transport şi punere în operă (poate fi imediat imbinată prin sudură cap la cap sau 

electrofuziune) 

- detecţia ţevii - firul de inox permite localizarea poziţiei ţevii, astfel încat să fie 

identificată şi evitată în timpul excavării. 

Ţevile PEHD cu acoperire protectivă din PP şi fir de inox au o durată de utilizare de 50 

de ani la o temperatură a fluidului de 20°C şi la o presiune de lucru egală sau mai mică cu 

presiunea nominală pentru care au fost produse. 

 

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în 

conformitate cu cerintele funcţionate stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi 

de mediu în vigoare:  

Să asigure durabilitatea şi siguranţa traticului rutier. 

 

d) număr estimat de utilizatori: 

În functie de inventarul traficului. 

 

e) durata minimă de funcţonare, apreciată corespunzător destinaţiei funcţiunilor propuse:  

În conformitate cu durata normală de funcţionare de 20-30 de ani, potrivit din clasificarea 

mijloacelor fixe utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care 

corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar. 

 

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice:  

Asigurarea de utilităţi – alimentare cu apă în sistem centralizat locuitorilor din localitatea 

Odaia Bursucani. 

 



g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a 

patrimoniului: 

Nu există condiţionări deosebite, urbanistice şi de protecţia mediului. 

 

4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

 

Stabilirea prin proiect a exigenţelor astfel ca pe întreaga durată a construcţiei să se poată 

realiza şi menţine cerinţele fundamentale stabilite la art. 5 din Legea nr. 10/1995, actualizată. 

Stabilirea categoriei de importanţă a investiţiei în conformitate cu Regulamentul aprobat 

de H.G. nr. 766/2013. 

Elaborarea proiectelor, pe faze de proiectare potrivit continutului-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

reglementate de H.G. nr. 907/2016. 


