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Semnarea Contractului de Lucrari “Reabilitarea si extinderea
retelelor de apa si canalizare Pucioasa si Fieni”

In data de 27 martie 2012, la sediul Primariei orasului Pucioasa, a fost semnat
Contractul de Lucrari “Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Pucioasa
si Fieni”.
Contractul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Fondului de
Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este parte integranta din
Proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul
Dambovita", care se va derula in perioada 2010 – 2013, cu posibilitatea de prelungire
pana in 2015 si va fi implementat de catre Compania de Apa Targoviste – Dambovita.
Contractul semnat la Pucioasa avea o valoare estimata de 37.190.898 lei fara TVA si
a fost atribuit, in urma licitatiei publice deschise, firmei SC Valve International SA Braila,
valoarea de contractare fiind de 25.248.900,65 lei fara TVA.
Principalii indicatori tehnici ai investitiei de la Pucioasa si Fieni, prezentati de
directorul general al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, Radu Vasilescu,
vizeaza lucrari specifice investitiilor in retelele de canalizare menajera si cuprind:
Pentru Pucioasa:
•

Extindere retea de canalizare, L = 21.832 m;

•

Extindere conducte canalizare sub presiune, L = 5.729 m;

•

Extindere statii de pompare apa uzata - 12 bucati;

Pentru Fieni:
•

Extindere retea de canalizare, L = 8.112 m;

•

Extindere conducte canalizare sub presiune, L = 1.052 m;

•

Extindere statii de pompare apa uzata - 3 bucati;

•

Reabilitare retea de canalizare, L = 3.732m.

Lucrarile se vor derula pe o perioada de 21 de luni.
La festivitate au participat Florin Popescu - presedintele Consiliului Judetean
Dambovita, Danut Badau - primarul orasului Pucioasa, Adriean Budoiu - primarul orasului
Fieni, Florian Ion - administratorul SC Valve International SA Braila, Gheorghe Petcu manager proiect al SC Valve International SA Braila, precum si echipa de implementare a
Proiectului din cadrul Companiei de Apa si specialistii firmei de consultanta care asigura
asistenta tehnica si supervizarea Proiectului.
In incheierea evenimentului, contractul a fost semnat de catre Radu Vasilescu, din
partea Companiei de Apa Targoviste-Dambovita si Florian Ion, din partea SC Valve
International SA Braila, festivitatea fiind urmata de o scurta conferinta de presa.
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