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Semnarea Contractului “Lucrări la sursele de apă
şi staţiile de epurare Pucioasa şi Fieni”
În data de 31 mai 2012, la sediul Primăriei oraşului Fieni a avut loc festivitatea de
semnare a Contractului “Lucrări la sursele de apă şi staţiile de epurare Pucioasa şi
Fieni”, câştigat în urma licitaţiei deschise

de către Asocierea de firme formată din

STULZ - PLANAQUA GmbH (lider de asociere), S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L. Bacău,
S.C. CONSANDUAR S.R.L. Brăila şi S.C. CAZAN IMPEX’93 S.R.L. Bucureşti.
Contractul a fost atribuit la o valoare de 58.496.803,34 de lei fără TVA, se va derula
pe o perioadă de 21 de luni şi cuprinde atât proiectarea în detaliu, cât şi execuţia
lucrărilor civile, a instalaţiilor mecanice şi electrice, inclusiv furnizarea şi montarea
echipamentelor aferente pentru următoarele categorii de lucrări:
- Reabilitare rezervor Muşa V = 4000 mc şi staţie de clorinare nouă;
- Rezervor nou în cartierul Bela V = 500 mc şi staţie de clorinare nouă;
- Aducţiune nouă la rezervorul Bela, L = 0,98 km, De 125mm;
- Reabilitarea racordului rezervoarelor Muşa la aducţiunea de apă brută Gâlma-Răteiu,
L = 0,385 km, De 280mm;
- Staţie de clorinare nouă cu Cl2 la rezervoarele Brăneşti;
- Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Pucioasa;
- Reabilitare aducţiune de apă brută către rezervoarele Fieni, L = 1,455 km, De 225 mm şi
conectarea acesteia la aducţiunea de apă brută Gâlma-Răteiu;
- Reabilitare rezervor Fieni V = 2500 mc şi staţie de clorinare nouă;

- Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Fieni;
- Reabilitarea aducţiunii existente între captarea Răteiu şi rezervoarele Gâlma,
L = 4,42 km, Dn 300 mm;
- Reabilitarea rezervoarelor Gâlma, V = 2x1000 mc;
- Extinderea sursei Gâlma: 3 puţuri noi şi aducţiunile aferente L = 980 m şi extinderea
camerei existente de captare apă;
- Reabilitarea aducţiunii între rezervoarele Muşa şi Pucioasa Sat, L = 3,83 km;
- Reabilitarea aducţiunii de apă brută Gâlma-Răteiu între Berevoieşti şi rezervoarele Muşa,
L = 4,27 km.
Acordul Contractual

a fost semnat de Radu Vasilescu, director general al

Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa şi Gigel Enache, director general al firmei
germane STULZ-PANAQUA GmbH România, la acest moment festiv fiind de asemenea
prezenţi: Florin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adriean Budoiu,
primarul oraşului Fieni, Tiberiu Popa, viceprimarul oraşului Pucioasa, Marin Gabriel Pelin,
manager proiect şi Mitică Noşca din partea S.C. Consanduar S.R.L.
Contractul semnat la Fieni este cofinanţat de Uniunea Europeană prin intermediul
Fondului de Coeziune, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu şi este parte
integrantă a Proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
Judeţul Dâmboviţa", implementat de către Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa, care
se va derula în perioada 2010 – 2013, cu posibilitatea de prelungire până în 2015.
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