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Contractul „Reabilitarea şi extinderea fronturilor de captare, aducţiuni, staţii de clorare,
rezervoare şi staţii de pompare în aglomerările Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu şi Adjud”
şi-a atins obiectivele
Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani a finalizat contractul „Reabilitarea şi extinderea
fronturilor de captare, aducţiuni, staţii de clorare, rezervoare şi staţii de pompare în
aglomerările Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu şi Adjud”, în luna noiembrie 2013, dată de la care
locuitorii din cele 4 localităţi beneficiază de o apă mai curată, mai sigură şi cu un volum
asigurat suficient.
Contractul este 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, şi se află în perioada de notificarea a defectelor până în luna februarie 2015.
Componentele contractului au fost:
•Realizarea proiectelor hidraulice generale şi pentru lucrări de construcţii, întocmirea
Proiectelor Tehnice şi a Detaliilor de Execuţie, inclusiv obţinerea tuturor avizelor şi
autorizaţiilor necesare pentru toate fazele de derulare ale contractului;
•Execuţia tuturor lucrărilor şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor.
Obiectivul general al contractului s-a încadrat în obiectivul global al POS Mediu de protecţie şi
a prevăzut îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România.
Obiectivele particulare asociate contractului au fost:
•Asigurarea indicatorilor fizici, biologici şi de performanţă ai sistemelor de alimentare cu apă;
•Garantarea costurilor operaţionale, instruirea personalului operatorului şi asigurarea unei
structuri de management eficient al sistemelor de alimentare cu apă.
Toate aceste obiective au fost îndeplinite cu succes, investiţiile fiind realizate în cele mai bune
condiţii.
Valoarea contractului a fost de 31.694.638,11 Lei fără TVA.
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