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referitor la semnarea contractului de finanţare europeană a
proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă
şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa”

La data de 27 iulie 2010, a fost semnat în cadru oficial, contractul de finanţare pentru
Proiectul de modernizare şi extindere a sistemelor de apă şi canalizare din oraşele si cele
două municipii dâmboviţene. Proiectul, intitulat "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa” si finantat prin Fondul de coeziune, se derulează prin
SC Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa SA şi este în valoare totală de 583.826.645 lei,
fara TVA, din care:




valoarea eligibila conform Programul Operaţional Sectorial “Mediu” si in conformitate
cu Decizia de Aprobare nr. 3517/04.06.2010 a Comisiei Europene, este de
527.420.524 lei (finantare nerambursabila si contributia financiara a membrilor
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de la bugetele locale);
valoarea proiectului alta decat cea eligibila, conform POS Mediu, este de 56.406.121
lei.

Proiectul, de care vor beneficia aproximativ 172.000 de locuitori, presupune investiţii în
tratarea şi distribuţia apei potabile, colectarea şi epurarea apelor uzate pentru aglomerarile
Târgovişte, Moreni, Găeşti, Pucioasa, Fieni si Titu. Rata de conectare la sistemul de
canalizare va atinge 94% in aglomerarile in cauza, iar 95% din populatia acestor aglomerari va
fi conectata la reteaua de apa potabila si va avea astfel acces la surse de apa in conditii de
siguranta.
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Principalii indicatori tehnici de realizat (aproximativi) ai proiectului sunt urmatorii:
Indicatori de realizat - Apa
Puturi noi si reabilitate – 44 buc,
Extindere surse de apa de suprafata – 1 buc,
Conducte de aductiune noi si reabilitate – 33,7 km
Statii de clorinare noi si reabilitate – 6 buc.,
Rezervoare de apa noi si reabilitate – 13 buc.,
Statii de pompare noi si reabilitate – 1 buc.,
Extindere si reabilitare retele de distributie apa – 54 km,
Sistem SCADA – 1 buc
Indicatori de realizat – Apa uzata
Extindere retele de colectare apa uzata – 96 km
Reabilitare de colectare apa uzata – 26 km
Statii de pompare apa uzata si statii cu vacuum, noi si reabilitate – 38 buc.
Retele noi de colectare apa uzata cu vacuum – 29 km
Statii de epurare apa uzata noi si reabilitate – 6 buc.
La eveniment au participat Primul Ministru Emil Boc şi Laszlo Borbely, Ministrul Mediului si
Padurilor, în prezenţa domnilor Florin Popescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa
si Presedintele ADI „Apa Dambovita” şi Iancu Caracota, Prefectul judeţului Dâmboviţa. Au mai
fost prezenţi deputaţii Dumitru George si Iulian Vladu, Mihai Vadan - Director general al
A.P.D.R.P., Gabriel Boriga - Primarul Municipiului Târgovişte, ing. Radu Vasilescu, Directorul
General al SC Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa SA, însoţit de colegii din conducerea
societăţii, primari de comune şi oraşe, precum şi reprezentanţii instituţiilor descentralizate.
Preşedintele CJ Dâmboviţa, Florin Aurelian Popescu a făcut o scurtă prezentare a proiectului,
precizând că reprezintă cea mai importantă investiţie cu finanţare europeană, care se
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implementează în judeţul Dâmboviţa.
Cuvinte de apreciere la adresa celor care au iniţiat proiectul a avut şi ministrul Laszlo
Borbely, care a arătat că este al 14-lea proiect pe retele de apă, semnat pe POS Mediu, fiind
unul dintre cele mai mari, ca şi valoare la nivel naţional.
A urmat semnarea contractului de finanţare de către Ministrul Mediului si Padurilor, Laszlo
Borbely, de Preşedintele ADI, Florin Popescu şi ing. Radu Vasilescu, Directorul General al
Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa.
În continuare, a luat cuvântul Primul Ministru al Romaniei, domnul Emil Boc, care a atras
atenţia asupra respectării termenelor de execuţie şi a procedurilor, subliniind faptul că
absorbţia fondurilor comunitare este esenţială pentru redresarea economică.
Proiectul se va derula pe parcursul a 42 luni, pana la 31 decembrie 2013.
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