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Semnarea Contractului de Lucrări “Reabilitarea şi extinderea  

reţelelor de apa si canalizare in municipiul Targoviste” 

 

 

 
In data de 13 martie 2012, Sala Florentina a Primariei Targoviste a gazduit festivitatea 

semnarii Contractului de Lucrari “Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare in 

municipiul Targoviste”, parte a amplului Proiect cu finantare din fonduri europene 

“Extinderea si reabilitarea infrastructurii  de apa  şi  apa  uzata  in  judetul  Dambovita“, cu 

perioada de implementare  2010 – 2013, existand posibilitatea de prelungire a lucrarilor pana 

in 2015.  

Proiectul, al carui beneficiar este Compania de Apa Targoviste - Dambovita, este 

cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial “Mediu”.  

Contractul vizeaza lucrari complexe la retelele de apa si canalizare din municipiul 

Targoviste si are o valoare estimata de 7.814.380 euro, fiind atribuit, în urma licitatiei 

publice deschise, asocierii de firme SC ProMS Concept Group SRL, SC Grossman 

Engineering SRL, amble din Bucuresti si SC Complis SA Targoviste, pentru 5.545.825,60  

euro, respectiv 23.096.145,30 lei. Suma este parte din totalul de 182.039.505,40 lei 

alocat Unitatii Administrativ Teritoriale Targoviste, prin proiectul derulat de Compania de 

Apa, in cadrul caruia urmeaza sa mai fie realizate lucrari de reabilitare si extindere la statia 

de epurare a apelor uzate din municipiu (contractul fiind deja semnat la finele anului 2011 si 

pentru care s-a încheiat stadiul de proiectare, fiind executate şi primele lucrări), precum si 

lucrari la sursele de apa ale Targovistei.  

           

comunicat de presă 



   

     In expunerea sa, directorul general al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A., 

ing. Radu Vasilescu, a prezentat coordonatele Proiectului la nivel judetean si a precizat ca 

lucrarile propuse a fi executate la Targoviste sunt specifice investitiilor in retelele de apa si 

canalizare menajera si cuprind:  

 
1. Reabilitarea retelelor de inalta si de joasa presiune din orasul Targoviste: 

• Reabilitare retea de distributie de joasa presiune pe o lungime L = 17,238 km; 

• Reabilitare retea de distributie de inalta presiune pe o lungime L = 5,789 km. 

 

2. Extinderea  si reabilitarea retelelor de canalizare din orasul Targoviste: 

• Extindere retea de canalizare, L = 5,245 km; 

• Extindere conducte canalizare sub presiune, L = 800 m; 

• Extindere statii de pompare apa uzata, 2 bucăti; 

• Reabilitare retea de canalizare, L = 7,760km; 

• Reabilitare conducte canalizare sub presiune, L = 22m; 

• Reabilitare statie de pompare ape uzate, 1 bucata. 

 La festivitate au participat Florin Popescu - presedintele Consiliului Judetean D-ta, 

Gabriel Boriga - primarul municipiului Targoviste,  Mihai Ciobanu - director general ProMS 

Concept Group, Ilie Dragan - director general Grossman Engineering, Grigore Filimon - 

director tehnic Grossman Engineering, Andrei Nedelschi - director general SC Complis SA, 

Gabriela Staicu - consilier SC Complis SA, precum si echipa de implementare a Proiectului 

din cadrul Companiei de Apa si echipa firmei de consultanta, care asigura asistenta tehnica 

si supervizarea Proiectului.  

 Evenimentul s-a incheiat cu semnarea contractului de catre Radu Vasilescu, din 

partea Companiei de Apa Targoviste-Dambovita si Mihai Ciobanu, directorul general al 

ProMS Concept Group, ca lider de asociere, fiind urmat de o scurta conferinta de presa. 
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