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FINALIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR LA CONTRACTUL 
„Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni” 

 

In cadrul Proiectului Major derulat de către Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița - "Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa" – proiect cofinanțat de 
Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programului Operațional Sectorial Mediu, au fost 
finalizate lucrarile din cadrul din cadrul contractul de executie de lucrari CL6 - „Lucrări la sursele de 
apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni”. 
 
Lucrarile au fost finalizate la data de 18 mai 2016, valoarea lucrarilor receptionate fiind de 
58.496.803,34 LEI (valoare fara TVA). 

 
Lucrarile au fost executate de catre ASOCIEREA STULZ- PLANAQUA GmbH-lider de asociere & MOTRIS 
COMPANY SRL & CONSANDUAR SRL & SC CAZAN IMPEX`93 SRL, pe baza contractului de achizitie 
publica nr.15740/25.05.2012. 
 
Obiectivele acestui contract au fost proiectarea si executia constructiilor civile, a instalatiilor 
mecanice si electrice, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, pentru: 
 

o Reabilitarea si extinderea statiilor de epurare Pucioasa si Fieni. 
o Reabilitare rezervor Musa, statie de clorinare noua; reabilitarea racordului rezervoarelor 

Musa la aductiunea de apa bruta Galma-Rateiu; reabilitarea aductiunii intre rezervoarele 
Musa si Pucioasa Sat. 

o Rezervor nou in cartierul Bela si statie de clorinare noua; aductiune noua la rezervorul Bela, 
Statie de clorinare noua cu Cl2 la Branesti. 

o Reabilitare rezervor Fieni si statie de clorinare noua, reabilitare aductiune de apa bruta catre 
rezervoarele Fieni, conectarea acesteia la aductiunea de apa bruta Galma-Rateiu. 

o Reabilitarea aductiunii existente intre captarea Rateiu si rezervoarele Galma. 
o Reabilitarea rezervoarelor Galma, extinderea sursei Galma - puturi si aductiune; reabilitarea 

aductiunii de apa bruta Galma-Rateiu intre Berevoiesti si rezervoarele Musa. 
 
In prezent, lucrarile se afla inca in perioada de notificare a defectelor. Mai multe detalii despre acest 
contract pot fi obținute de la Manager de proiect UIP Ec. Neculaescu Laurentiu – email: 
laurentiu.neculaescu@catd.ro  . 
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