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BERD va finanta cu suma de 13,4 milioane euro reabilitarea si extinderea
sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare in judetul Dambovita

In data de 30 septembrie 2011, a fost semnat la Londra contractul dintre
Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. si Banca Europeana de Reconstructie si
Dezvoltare, de cofinantare a proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de
apa si apa uzata in judetul Dambovita “, realizat cu fonduri europene, prin Programul
Operational Sectorial Mediu.
Creditul obtinut, in valoare de 56,4 milioane lei, reprezinta partea de cofinantare
a Companiei de Apa la implementarea proiectului mai sus mentionat si se va derula pe
o parcursul a 15 ani, cu o perioada de gratie de 4 ani, timp în care se vor plati numai
dobanzile aferente tragerilor, urmatorii 11 ani platindu-se rate trimestriale. Contractul
de credit se compune din doua transe respectiv:
 Transa 1 - avand o valoare care nu va depasi 45 milioane lei;
 Transa 2 - avand o valoare care nu va depasi 11,4 milioane lei.
Imprumutul face parte din Programul-Cadru initiat de BERD, in valoare de 200
milioane euro, pentru cofinantarea sectorului de apa din Fondul de Coeziune al Uniunii
Europene. Proiectul dambovitean reprezinta prima finantare in lei in cadrul acestui
program.

Fondurile vor fi utilizate pentru reabilitarea si extinderea a sase statii de epurare
din orasele: Targoviste, Moreni, Fieni, Pucioasa, Gaesti si Titu si pentru constructia si
modernizarea a 120 km de retele de canalizare si 80 km de retele de alimentare cu apa,
ce vor deservi aproximativ 172.000 de locuitori ai judetului Dambovita.

Contractul a fost semnat de ing. Radu Vasilescu, directorul general al Companiei
de Apa Targoviste-Dambovita si Jean-Patrick Marquet, director pentru Infrastructura
Municipala si de Mediu al BERD. Totodata, a fost semnat si contractul de asistenta
pentru proiect de catre: Jean-Patrick Marquet, din partea BERD, Florin Popescu,
presedintele Consiliului Judetean Dambovita si al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara (ADI) “Apa Dambovita”, Radu Vasilescu, din partea Companiei de Apa
Targoviste-Dambovita si Gabriel Boriga, primarul Municipiului Targoviste.
La festivitate au mai participat: Marin Antonescu, vicepresedintele CJ Dambovita,
deputatul Georgica Dumitru, Petre Coman, primarul comunei Razvad si Dorinel Soare,
primarul comunei Niculesti, in calitate de reprezentanti ai ADI.

