Momente cheie ale
Proiectului
16.11.2011 -

Semnarea
Contractul de Lucrări CL 2
– Reabilitarea și extinderea
Stației
de
Epurare
Târgoviște Sud – încheiat
între CATD și Strabag
România în consorțiu cu
S.C. Construcții Erbașu
S.A.,
cu
o
valoare
contractuală
de
66.983.381,37 lei fără TVA.

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa
Noutăţi

24.01.2012 – Semnarea
Contractului de Lucrări
CL 9 – Reabilitarea și
extinderea rețelelor de apă și
canalizare Găești – încheiat
între CATD și asocierea
formată din S.C. Confort
S.A. – lider de asociere și
S.C. Velservice S.A., cu o
valoare contractuală de
26.386.243,97 lei fără TVA

I.

09.03.2012 – Semnarea
Contractului de Servicii
pentru Auditul Proiectului,
încheiat între CATD și firma
Delloite Audit S.R.L., cu o
valoare de 239.426 lei fără
TVA

09.03.2012 – Semnarea
Contractului de Lucrări
CL 3 – ”Reabilitarea și
extinderea rețelelor de apă și
canalizare
Târgoviște”,
atribuit asocierii formate din
S.C. Proms Concept Group
S.R.L. & S.C. Grossman
Engineering Group S.R.L. &
S.C.
Complis
S.A.
Contractul în valoare de
23.096.145,30 urmează a se
finaliza în anul 2014.
27.03.2012 – Semnarea
Contractului de Lucrări
CL 7 – ”Reabilitarea și
extinderea rețelelor de apă și
canalizare Pucioasa – Fieni”,
atribuit firmei S.C. Valve
International S.A. Brăila, cu
o valoare de 25.248.900,65 lei
fără TVA. Contractul are o
perioadă de execuție de 21
de luni, iar lucrările din
cadrul acestuia se referă la
extinderea
rețelelor
de
canalizare și conductelor de
canalizare sub presiune,
reabilitarea rețelelor de
canalizare și extinderea
sistemului cu 15 stații de
pompare noi.

II.

În data de 2 Mai 2012, s-a semnat Contractul de Lucrari CL1 – ”Lucrări la
sursele de apă ale municipiului Târgoviște”, atribuit prin achiziție publică cu
licitație deschisă asocierii formate din S.C. ERG TERMROM S.A. Galați (lider
de asociere) și S.C. ROSAL GROUP S.R.L.. Contractul a fost atribuit cu o
valoare de 22.568.588 lei fără TVA și se va desfășura pe o perioadă de 21 de
luni.
Lucrările din cadrul contractului cuprind, printre altele, reabilitarea puțurilor de
la frontul de captare Mănești - Gheboieni, reabilitarea și extinderea frontului de
captare Dragomirești Nord - Zăvoi, reabilitarea rezervoarelor de la Dragomirești
Nord și Priseaca și a stației de clorinare de la Priseaca, precum și construirea unui
nou rezervor de 5000 mc la Priseaca și reabilitarea aducțiunilor de apă brută
Mănești - Dragomirești Nord și Dragomirești Nord - Priseaca.
În prezent sunt în derulare 6 din cele 10 Contracte de Lucrări. Pentru Contractul
de Lucrări CL 2 – Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște – Sud,
contractorul a finalizat lucrările de demolare a obiectivelor existente pe terenul
cărora vor fi construite altele noi. Contractorul a demarat totodată, lucrările de
construcție la obiective noi din cadrul stației de epurare Târgoviște – decantoarele
secundare 1 și 2, paturi de nămol, precum și lucrări de amenajare a terenului și
lucrări de terasamente pentru noul bazin de aerare.
În cadrul Contractului de Lucrări CL 9 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de
apă și canalizare Găești”, contractorul este în faza de execuție a lucrărilor pentru
organizare de șantier și, concomitent, a preluat amplasamentul pentru deschiderea
a două fronturi de lucru (Str. 1 Decembrie și DN 7 – 13 Decembrie), unde a
efectuat sondaje pentru depistarea utilităților din zonă (conducte de apă, gaz,
cabluri de telefonie etc.), săpături și pozare conducte.
În cadrul Contractului de Lucrări CL 10 continuă lucrările de reabilitare și
extindere a rețelelor de apă și canalizare din Titu. În cadrul celorlalte contracte de
lucrări, contractorii sunt în stadiul de elaborare și obținere a aprobării
documentelor care să le permită demararea execuției lucrărilor pentru organizarea
de șantier și pentru demararea lucrărilor de construcție.
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