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Vizită pe şantierele de lucrări derulate prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu, în oraşele Pucioasa și Fieni

Joi 15 noiembrie 2012, Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor, împreună cu
conducerea Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa, a efectuat o vizită de lucru pe
şantierele de lucrări derulate prin POS Mediu în oraşele Pucioasa şi Fieni.
Pe şantier, Radu Vasilescu, directorul general al Companiei de Apă TârgovişteDâmboviţa, a prezentat principalii indicatori tehnici ai investiţiei şi stadiul realizării
lucrărilor în cele două contracte: CL 6 - „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare
Pucioasa și Fieni” şi CL 7 – “Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare
Pucioasa și Fieni”. Astfel, pentru Fieni, CL 7 prevede extinderea şi reabilitarea reţelei de
canalizare şi extinderea a 3 staţii de pompare apă uzată. Pentru Pucioasa contractul
vizează extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare şi extinderea a 12 staţii de pompare
apă uzată. Proiectul are o perioadă de execuţie de 21 de luni, fiind realizat în proporţie de
18%. În cadrul CL 6, lucrările propuse a fi realizate sunt specifice investiţiilor în reţele de
aducţiune şi staţii de epurare, pentru oraşele Pucioasa şi Fieni, cu o perioadă de execuţie
de 21 de luni.
Ministrul Rovana Plumb a vizitat şantierele de lucrări de pe str. Republicii din Fieni,
bd. Trandafirilor din Pucioasa şi amplasamentul noii staţii de epurare Pucioasa,
interesându-se de stadiul execuţiei lucrărilor, soluţiile alese de proiectanţi si firma de
consultanţă, cerând totodată şi intensificarea ritmului de lucru.
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infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa", cofinanţat de Uniunea
Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operațional
Sectorial Mediu.
La această activitate au fost prezenţi şi Adrian Ţuţuianu – preşedintele Consiliului
Judeţean Dâmboviţa, Leonardo Badea – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa,
precum şi specialiştii de la Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul Companiei
de Apă şi ai firmei Fichtner Environment, care acordă asistenţă tehnică şi supervizarea
proiectului.
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