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Semnarea Contractului “Lucrări la sursele de apă  

ale municipiului Târgoviște” 

 

 În data de 2 Mai 2012, la sediul Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița a fost 

semnat Contractul “Lucrări la sursele de apă ale municipiului Târgoviște”, câștigat în 

urma licitației deschise de către Asocierea de firme SC ERG TERMROM SA Galați (lider de 

asociere) și SC ROSAL GROUP SA. 

 Contractul a fost atribuit la o valoare de 22.568.588 de lei fără TVA și se va derula 

pe o perioadă de 21 de luni.  

Lucrările din cadrul Proiectului sunt conforme cu prevederile contractului de 

finanțare și cuprind următorii indicatori tehnici: 

1.  Reabilitare puțuri la frontul de captare Mănești - Gheboieni  - 22 buc.; 

2. Reabilitare  front de captare Dragomirești Nord-Zăvoi – 11 buc.; 

3.  Extindere front de captare Dragomirești Nord-Zăvoi și Perimetru – 3 foraje noi; 

4.  Reabilitare rezervor 1200 mc și clădire stație de transformare de la frontul de        

          captare Dragomirești Nord ; 

5. Împrejmuire cu gard a puțurilor la frontul de captare Dragomirești Sud, 

          reabilitarea rezervorului de 300 mc și a stației de pompare; 

6.  Reabilitarea unui rezervor de 5000 mc de la Priseaca, a stației de clorinare și  

          construirea unui rezervor nou de 5000 mc, pe amplasamentul vechiului rezervor, 

          care va fi demolat; 

 

comunicat de presă 



 

7.      Reabilitare aducțiune de apă brută Mănești-Dragomirești Nord, pe o lungime de  

         4,83 Km; 

 8.     Reabilitare aducțiune de apă brută Dragomirești Nord-Priseaca, pe o lungime de    

         5,91  Km; 

 9.     Reabilitare aducțiune firul 1 de la Priseaca la Târgoviște, pe o lungime de 4,08 km; 

10.    Reabilitare aducțiune firul 2 de la Priseaca la Târgoviște (înlocuire vane și montare  

         debitmetru). 

 

     Acordul contractual a fost semnat de  Radu Vasilescu, Director General al 

Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița și Mihai Daniel Bociar, Director General al  

SC ERG TERMROM SA. 

 Contractul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Fondului de 

Coeziune, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și este parte integrantă a 

Proiectului  "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul 

Dâmbovița", implementat de către Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița, care se va 

derula în perioada 2010 – 2013, cu posibilitatea de prelungire până în 2015. 
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