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Locuitorii din Panciu beneficiază de reţele noi de apă şi canalizare 
 

Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani a finalizat în luna iulie lucrările din cadrul 

contractului „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în 

aglomerarea Panciu judeţul Vrancea” – Lot 1,Lot 2 şi Lot 3, parte a proiectului „Reabilitarea şi 

modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea”, cofinanţat din Fondul de 

Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 , îndeplinind toate obiectivele 

de investiţii. 

 

Lucrările din cadrul contractului pentru sectorul de apă  Lot 1 au constat în reabilitarea 

conductelor de distribuţie pe o lungime de 12 017,10 ml şi extinderea conductelor de distribuţie 

pe o lungime de 3 213,80 ml. 

Lucrările din cadrul contractului pentru sectorul de apă  Lot 2 au constat în reabilitarea 

conductelor de distribuţie pe o lungime de 2 709 ml şi extinderea conductelor de distribuţie pe 

o lungime de 7 693,10 ml. 

Lucrările din cadrul contractului pentru sectorul de apă  LOT 3 au constat în reabilitarea 

conductelor de distribuţie pe o lungime de 4 089,50 ml şi extinderea conductelor de distribuţie 

pe o lungime de 3 382 ml. 

 

Lucrările din cadrul contractului pentru sectorul canalizare LOT 1 au constat în: reabilitarea 

colectoarelor de canalizare pe o lungime de 6 306 ml, extinderea colectoarelor de canalizare pe 

o lungime de 7 185,70 ml, conducte de refulare pe o lungime de 1 786,70 ml, 2 staţii de 

pompare ape uzate şi 558 racorduri individuale. 

Lucrările din cadrul contractului pentru sectorul canalizare LOT 2 au constat în: reabilitarea 

colectoarelor de canalizare pe o lungime de 1 632,70 ml, extinderea colectoarelor de canalizare 

pe o lungime de 4 922,10 ml, conducte de refulare lungime cu o lungime de 440 ml, 1 staţie de 

pompare ape uzate şi 222 de racorduri individuale. 

Lucrările din cadrul contractului pentru sectorul canalizare LOT 3 au constat în extinderea 

colectoarelor de canalizare pe o lungime de 13 720,20 ml şi 447 de racorduri individuale. 
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