Comunicat de presă
RECEPTIE FINALĂ LA CONTRACTUL
„Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni”
În cadrul Proiectului Major derulat de către Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița –
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa" – proiect
cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional
Sectorial Mediu, pe data de 12 decembrie 2018 a avut loc Recepția Finală pentru lucrările
din cadrul contractului de execuție de lucrări CL4 „Reabilitarea și extinderea rezervoarelor
Bana și a stației de epurare Moreni”.
Valoarea totală a lucrărilor la data Recepției Finale a fost de 33.441.265,70 lei fără TVA.
Lucrările au fost executate de către Asocierea Contrat Ingineria Y Obras S.A., Fase Estudios
e Projectos SA și S.C. Confort Dâmbovița S.A., precum și S.C. Motris Company S.R.L., pe
baza contractului de achiziție nr. 16622/07.06.2012.
Contractul de tip Proiectare – Execuție a prevăzut proiectarea și execuția construcțiilor civile
și hidrotehnice, a instalațiilor mecanice și electrice, inclusiv furnizarea și montarea
echipamentelor aferente, pentru rezervoarele și stația de clorinare Bana și pentru reabilitarea
și extinderea stației de epurare Moreni. Astfel, a fost asigurată mărirea capacității de
furnizare a apei potabile în aglomerarea Moreni, precum și tratarea apelor uzate la nivelul
cerințelor privind calitatea apelor deversate în efluent. A fost prevazut și un sistem modern
de monitorizare a proceselor tehnologice, astfel încât sistemul să funcționeze în parametri 24
de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
În perioada de notificare a defectelor, Antreprenorul a urmărit remedierea în timp real a
tuturor notificărilor Operatorului, fără ca procesul tehnologic de epurare a apelor să fie
afectat. S-a urmărit totodată încadrarea în costurile de operare prevăzute în condițiile
contractului și nu au fost înregistrate depășiri ale acestora.
Mai multe detalii despre acest contract pot fi obținute de la Manager de Proiect UIP
Jr. Neculaescu Sergiu – email: manageruip@catd.ro
Proiect inițiat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și finalizat prin
Programul Operațional Infrastructură Mare

________________________________________________________________________________________________________
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita
Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde)
Fax. +40245.611774
www.catd.rosecretariat@catd.ro

