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FINALIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR LA CONTRACTUL
„Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa-Fieni”
In 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 Programului Operațional Sectorial Mediu, au fost
finalizate lucrarile din cadrul din cadrul contractul de executie de lucrari CL7 „Reabilitarea și
extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa-Fieni”.
Lucrarile au fost finalizate si receptionate in luna mai a acestui an, valoarea lucrarilor la terminare
fiind de 23.482.250,21 lei fara TVA.
Lucrarile au fost executate de catre SC VALVE INTERNATIONAL SA Braila pe baza contractului de
achizitie publica nr. 9724/23.03.2012.
Obiectivele lucrarilor de reabilitare şi extindere a reţelei de canalizare din oraşele Pucioasa au fost de
a reduce pierderile de apa actuale (prin inlocuirea conductelor vechi si corodate), precum si
bransarea si racordarea tuturor locuitorilor existenţi pe raza localităţii. In urma finalizarii lucrarilor, au
fost asigurate conditii pentru intensificarea activităţilor economice şi sociale la nivelul comunităţii
vizate de proiect, diminuarea discrepanţelor existente între diversele localităţi şi zone din România,
între localităţile din mediul rural şi cel urban, precum şi dintre România şi celelalte state membre ale
Uniunii Europene, creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii prin crearea unui cadru favorabil
sănătăţii populaţiei, atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă.
Au fost totodata asigurate conditiile pentru conformarea la conditionalitatiile si restricţiile de mediu
şi cele de ordin legislativ impuse în prezent de legislaţia naţionala.
In prezent, lucrarile se afla inca in perioada de notificare a defectelor. Mai multe detalii despre acest
contract pot fi obținute de la Manager de proiect UIP Ec. Neculaescu Laurentiu – email:
laurentiu.neculaescu@catd.ro .
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