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Semnarea Contractului de Lucrări “Reabilitarea şi extinderea
reţelelor de apă şi canalizare Moreni”
În data de 23 august 2012, sala de protocol a Primăriei oraşului Moreni a găzduit
festivitatea de semnare a Contractului de Lucrări “Reabilitarea şi extinderea reţelelor
de apă şi canalizare Moreni”, atribuit, în urma licitaţiei deschise, firmei SC Proms
Concept Group SRL, cu subcontractant SC Grossmann Engineering Grup SRL.
Directorul general al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa, Radu Vasilescu, a
prezentat principalele date ale Acordului Contractual şi indicatorii tehnici ai lucrărilor ce
urmează a fi realizate la Moreni. Contractul, cu o valoare estimată iniţial la de 30.831.478
lei fără TVA (7.403.226,72 euro), a fost câştigat de firma SC Proms Concept Group SRL la
valoarea de 23.894.366,77 lei, fără TVA (5.737.493,82 euro) şi se va derula pe o perioadă
de 21 de luni.
Lucrările propuse a fi executate sunt specifice investiţiilor în reţelele de apă şi
canalizare şi cuprind:
Reţele de apă:
- Extindere reţea de distribuţie în cartierul Schela Mare, pe o lungime L = 7,171 km.
Sistem de canalizare:
- Extindere reţea de canalizare, L = 16,533 km;
- Extindere conducte canalizare sub presiune, L = 4,419 km;
- Extindere staţii de pompare apă uzată, 7 bucăţi;
- Reabilitare reţea de canalizare, L = 6,558km;
- Reabilitare conductă canalizare sub presiune, L = 121m.

În continuare, directorul general Radu Vasilescu a făcut o informare legată de
semnarea, în data de 7 iunie 2012, a Contractului de Lucrări “Reabilitarea și extinderea
rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni”, câştigat, în urma licitaţiei deschise,
de Asocierea de firme Contrat Ingenieria Y Obras S.A. din Spania (lider de asociere),
Fase Estudos E Projectos S.A.(Portugalia) şi S.C. Confort Dâmboviţa S.A. Acest contract,
care vine să completeze ansamblul lucrărilor pe linia reţelelor de apă şi canalizare din
Moreni, a fost atribuit la o valoare de 33.447.269,89 de lei fără TVA şi are o perioadă de
execuţie de 21 de luni.
Contractul “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Moreni” a
fost semnat de

Radu Vasilescu, director general al Companiei de Apă Târgovişte-

Dâmboviţa şi de Mihai Ciobanu, director general al firmei SC Proms Concept Group SRL.
La festivitate au fost prezenţi Adrian Ţuţuianu, preşedintele Consiliului Judeţean
Dâmboviţa şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmboviţa”,
Constantin Dinu, primarul municipiului Moreni, Leonard Badea şi Gabriel Grozavu,
vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa, precum şi specialiştii Companiei de Apă,
implicaţi în Proiect şi reprezentanţii consultantului tehnic.
Contractele semnate pentru lucrările de la Moreni sunt cofinantate de Uniunea
Europeană, prin intermediul Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operaţional
Sectorial Mediu şi fac parte din Proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă
şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa", implementat de către Compania de Apă Târgovişte –
Dâmboviţa.
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