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Cartierul Satu Nou din oraşul Panciu beneficiază  

de noi reţele 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. 

 

Valoarea contractului a fost de 29.259.396, 02 Lei fără TVA din care: Lot 1 – 13.720.073,73 lei, 

Lot 2 - 7.770.992,05 lei, Lot 3 - 7.768.330,24 lei. Durata contractului a fost de 38 de luni şi 24 

de zile, lucrările fiind recepţionate şi intrând în perioada de notificare a defectelor. 

 

Beneficiile acestui contract sunt: creşterea gradului de conectare a populaţiei la sistemele de 

apă şi canalizare, aducerea sistemului de alimentare cu apă a localităţii la standarde europene, 

prin îmbunătăţirea calităţii apei potabile distribuite, protecţia factorilor de mediu apă – sol, 

prin realizarea unei reţele de colectare a apelor uzate menajere, din materiale moderne, cu 

grad ridicat de etanşare, reducerea costurilor de exploatare având un singur operator al 

sistemului de alimentare cu apa centralizat – S.C. CUP S.A. Focşani, îmbunătăţirea condiţiilor de 

trai ale populaţiei precum şi dezvoltarea social – economică a zonei prin posibilitatea atragerii 

de noi investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne şi funcţionale. 

 

In Cartierul Satu Nou, în cadrul contractului a fost realizat un număr total de 208 conectări  la 

noile reţele de alimentare cu apă şi canalizare astfel:10 branşamente pe strada Aleea Griviţei, 5 

branşamente pe strada Bicaz, 17 branşamente pe strada Fraternităţii, 3 branşamente pe strada 

Fundătura Rozelor, 7 branşamente pe strada Fundătura Tişiţa, 10 branşamente pe strada George 

Bariţiu, 66 branşamente pe strada Griviţa, 64 branşamente pe strada Progresului, 7 branşamente 

pe strada Rozelor, 2 branşamente pe strada Şuşiţei, 1 branşament pe strada Trotuş şi 16 

branşamente pe strada Vlad Ţepeş. 
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