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Semnare contract de lucrări  
Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești 

 

În data de 18 aprilie 2014, în cadrul Primăriei Găești, a fost semnat contractul de lucrări Reabilitarea și 

extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești, parte a proiectului derulat de către Compania de Apă 

Târgoviște-Dâmbovița - "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul 
Dâmboviţa" - cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional 

Sectorial Mediu.  

Contractul vizează lucrări la rețelele de canalizare, atât în intravilanul orașului Găești cât și în extravilan 

astfel: 

 reabilitarea rețelei de canalizare menajeră în lungime de 4,310 km (4.310 m) cu toate lucrările 

conexe (subtraversări, racorduri, cămine); 

 extinderea rețelei de canalizare menajeră cu o lungime de 25,267 km (25.267 m) cu toate 
lucrările conexe (subtraversări, racorduri, cămine); 

 construirea a 8 stații noi de pompare apă uzată; 

 reabilitarea conductei de refulare de la stația de pompare existentă (SP1) pe o lungime de 3,921 

km (3.921 m). 

Contractul cu o valoare de 29.930.997,88 LEI (TVA inclus 5.793.096,36 LEI) va fi executat de firma 
S.C. CONIZ ROMARG S.R.L desemnată câștigătoare în cadrul licitației publice deschise organizată 

de către Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița. 

Finanțarea proiectului de reabilitare și extindere este asigurată în procent de 76,8% din fonduri europene 

(pin POS Mediu Axa 1 – Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată) și în procent de 

23,2% prin cofinantare națională (buget de stat 11,7%, buget local 1,8% și contribuție proprie 9,7%). 

Termenul de finalizare al acestui contract de lucrări este 31.12.2015. 

Mai multe detalii despre acest contract pot fi obținute de la Manager de proiect UIP Dr. Ing. Petre Miriță 

– email: petre.mirita@catd.ro.  
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