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R E Z U M A T 

 

Denumire Investiţie: 
 

“Reţea de canalizare menajeră  în   

comuna Găneşti judeţul Mureş” 
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Beneficiar:  
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Prezentarea Proiectului 

2.INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

2.1.Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu 

implementarea proiectului  

 
Conform temei de proiectare întocmită de Consiliul Local al comunei 

Găneşti, se cere elaborarea prezentului proiect pentru realizarea unui sistem 
de canalizare care să asigure colectarea apelor uzate din comuna 
Găneşti. 

Obiectul proiectului este cu prioritate de protecţia mediului şi în 
acelaşi timp social, constând din realizarea infrastructurilor minime necesare 

pentru facilitarea dezvoltării localităţii. 
 

Aglomerarea - conform definițiilor date de Directiva 91/271/EEC - 
reprezintă o zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt 
suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate urbane și 

dirijarea lor spre o stație de epurare sau spre un punct final de evacuare. 

Delimitarea aglomerărilor reflectă granițele zonei suficient 
concentrate (poate include zone cu sisteme de colectare existente și 
previzionate) și este independentă de sistemul de colectare existent, 
coincide cu sistemul de colectare doar când acesta este implementat 
complet. 

 

Prezentarea aglomerării: 
Aglomerarea nr. 13 – Găneşti, este formată din localitățile Gănești, 

Seuca, Păucișoara și Sub Pădure, având 3.573 locuitori în total, conform 
datelor pe baza recensământului din 2011 (http://www.mures.insse.ro/). 
Proiectul de față vizează realizarea rețelei de canalizare menajeră în 2 
localități al aglomerării nr. 13, Gănești și Seuca, având în total 3.299 de 
locuitori. 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt locuitorii din localitatățile Găneşti 
și Seuca. 

Populaţia are o percepţie pozitivă asupra necesităţii lucrărilor. 
 

Număr de locuitori și locuitori echivalenți în aglomerarea 13. și în 
localitățile vizate de proiect se prezintă conform tabelului: 
 Aglomerarea nr. 13 - 

Gănești 
Localitățile vizate de 
proiect, Gănești și 
Seuca 

Număr locuitori în 
2011 

3.573 3.299 
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Număr locuitori în 
2028 

3.631 3.353 

Număr locuitori 
echivalenți în 2028 

4.216 3.938 

 

Implementarea proiectului se va realiza de Comuna Găneşti prin 
reprezentantul său legal. 

Datele de identificare ale comunei sunt următoarele: 
 - Sediul:  Găneşti, str.Principală, nr.548 
 - Cod fiscal:  4436852 

 - tel/fax:  0265-425111, 0265425101 / 0265425049 

2.2.Descrierea investiţiei 

2.2.b. Scenarii tehnico-economice 

Acest studiu de fezabilitate propune realizarea reţelelor de canalizare 
pentru localităţile Găneşti şi Seuca. 

Pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiţii sau analizat două 
scenarii pentru selectarea variantei cea mai avantajoasă: 

- opţiunea cu staţii de epurare 
- opţiunea cu racord la staţia de epurare Tîrnăveni 
 

Scenariul 1  

- reţea de canalizare pentru localitatea Găneşti 
- reţea de canalizare pentru localitatea Seuca 

- staţii de pompare pentru apele uzate spre staţia de epurare 
- canal colector ape uzate 

- descărcare ape uzate la staţie de epurare Tîrnăveni 
 

Scenariul 2 

Acest scenariu de realizare a investiţiei propune următoarele: 
- reţea de canalizare pentru localitatea Găneşti 
- reţea de canalizare pentru localitatea Seuca 

- staţii de pompare pentru apele uzate spre staţia de epurare 
- canal colector ape uzate 
- staţie de epurare proprie pentru cele două localităţi 

 

Scenariul recomandat:  

- scenariul 1 
  

Avantajele scenariului recomandat:  

- cheltuieli de investiţii mai mici 
- cheltuieli de exploatare mai mici 
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2.2.c.3. Soluţia propusă 
 

 Prin prezentul proiect se propune realizarea unei reţele de canalizare 
care să colecteze apele uzate din loc. Seuca şi Găneşti cu descărcarea 
acestora în staţia de epurare a oraşului Tîrnăveni. 

- reţea de canalizare pentru localitatea Găneşti 
- reţea de canalizare pentru localitatea Seuca 
- staţii de pompare ape uzate pe reţeaua de canalizare 
- canal colector ape uzate 

- staţie de pompare pentru apele uzate spre staţia de epurare 
Tîrnăveni 

- descărcare ape uzate în reţeaua de canalizare a oraşului 
Târnăveni 

 

 

2.3.Date tehnice ale investiţiei 

Valoare 

Nr. Indicator de performanta UM Inainte de 

proiect 

Dupa proiect 

(2028) 

     

1.1 Populatia totală în localitățile Ganesti 
și Seuca 

pers 3299 3353 

1.2 Populatie care beneficiaza de proiect pers 0 3299-
475=2824* 

2 Prognoza cresterii anuale a populatiei % 0  0,08 

3 Acoperirea serviciului Procent 
populatie conectată la reteaua de 
canalizare  

% din populatie 
totala 

0 100 

4 Consum specific de apa pe locuitor   l/zi/om 0 127,75 

5 Debit apă uzată total , din care : m3/zi 0 407,03 

5.1 Consum apa uzata menajera agenti 

economic  

m3/zi 0 
116,84 

5.2 Consum apa uzata instituții publice  m3/zi 0 1,76 

6 Lungime canalizare existenta ( daca e 
cazul) 

m 0 
0,00 

7 Lungime canalizare  proiectata m 0 23.915,00 

8 Număr stații de pompare buc 0 12 

9 Consum anual de energie electrică  kWh/an  0 108.050,95 

10 Consum de energie electrica pe volum 

de apa uzata 

kWh/m3 0 
0,64 

 Costuri de operare    

1 Cheltuieli de intretinere retea de 
canalizare  

mii lei/an 0 
54,058 

2 Cheltuieli de reparatii  mii lei/an 0 94,602 

3 Cheltuieli energie electrica  mii lei/an 0 18,3688 

4 Alte  cheltuieli  legate de retea – 
cheltuieli cu personalul  

mii lei/an 0 
50,431 
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*Rețeaua de canalizare în localitățile Gănești și Seuca este proiectat 
pentru a putea deservi toți locuitorii din cele 2 sate, pentru acest lucru, la 
calcule a fost luat în vedere numărul total al locuitorilor, adică 3.299 de 
persoane. Proiectul de față cuprinde realizarea rețelei de canalizare 
menajeră de 23.915 ml în total, care va deservi 3.299-475= 2824 de 
persoane, cu posibilitatea extinderii rețelei.  



      

Anexa nr.2 

La HCL nr. 12/27.01.2016 

 

 

Indicatori tehnico-economici 

 

 

 

Denumire Investiţie: 
“Reţea de canalizare menajeră  în  comuna Găneşti judeţul Mureş” 

 

Valoarea totală inclusiv TVA 

 

 Valoarea totală a investiţiei      7.596,921 mii lei 

din care:  

 - construcţii – montaj      5.378,105 mii lei 

 

1 euro = 4,4278 din data de 22.04.2015 curs BCE 

  

 Valoarea cheltuielilor cuprinse în devizul general actualizat în prețuri 
valabile la data de 22.04.2015, are la bază valoarea aprobata a devizului 
general la data de 05.08.2010. 

 

Indicatori tehnici 

 

 Total reţea de canalizare:        23.915 ml, din care 

- lungime reţea de canalizare gravitaţional:   19.165,00 ml 

- lungime conducte de refulare:     4.750,00 ml 

- staţii de pompare ape uzate:    12 buc 

 
 




