COMUNICAT DE PRESĂ

SE MODERNIZEAZĂ REŢEAUA DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN ADJUD
În 29 martie a.c. s-a desfăşurat conferinţa de presă organizată la începerea oficială a contractului
de lucrări „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea
Adjud, Judeţul Vrancea – Lot 1 şi Lot 2”
Marţi, 29 martie 2011, a fost organizată conferinţa de presă de deschidere oficială a contractului de lucrări
„Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Adjud” care face parte din
proiectul „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL VRANCEA”
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu – Axa Prioritară 1 - Sector Apă / Apă uzată.
Contractul de lucrări a fost semnat la data de 15 martie 2011 şi are o valoare de 23.743.520,94 lei, 89% din
fonduri fiind asigurate de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, 2% de la Bugetul Local şi 9% dintr-un
împrumut contractat de S.C. CUP S.A. Durata contractului este de 28 luni, perioada de executare a lucrărilor fiind
martie 2011 – iunie 2013. Lucrările de construcţie se vor executa atât în oraşul Adjud cât şi în satul Adjudul Vechi
pentru o populaţie beneficiară de 18.149 locuitori.
Lucrările incluse în cadrul contractului pentru aglomerarea Adjud constau în reabilitarea a 17,3 km din reţelele de
alimentare cu apă precum şi extinderea acestora pe o lungime de 11,7 km, la acestea fiind adăugate lucrări de
reabilitare şi extindere a reţelei de canalizare a aglomerării pe o lungime de 8 km, respectiv de 16,8 km. De
asemenea se vor construi 5 staţii de pompare noi şi se va realiza un nou sistem de aducţiune pe o lungime de 6,3
km. Prin aceste lucrări se vor reduce cu 50% pierderile de apă care în prezent sunt semnificative datorită vechimii de
peste 50 de ani a conductelor, iar prin extinderea reţelelor furnizarea apei va creşte ca acoperire de la 50% în
prezent la aproximativ 100%. În ce priveşte sistemul de canalizare, acesta are peste 40 de ani vechime, prezentând
depuneri în mare parte şi racorduri instabile. Prin reabilitarea canalizării se vor reduce infiltraţiile în sol cu până la
60%, extinderea urmând să acopere până la 80% din toată aglomerarea.
La această conferinţă de presă au participat reprezentanţi ai Beneficiarului, SC CUP SA Focşani, reprezentanţi ai
Primăriei oraşului Adjud şi ai Consiliului Local, ai Consiliului Judeţean Vrancea, ai companiei Louis Berger - firma de
consultanţă pentru întregul proiect împreună cu reprezentanţii Antreprenorului, S.C Vega '93 SRL, precum şi
reprezentanţi ai mass-media din Judeţul Vrancea.
Dl Gh. Vasilescu, directorul general al SC CUP SA Focşani a declarat următoarele: „Pe lângă toate celelalte
lucrări de construcţie care vor începe în cadrul altor două proiecte prin care se modernizează fronturile de captare,
aducţiunile, staţiile de pompare şi staţia de epurare a oraşului, acest contract pe care îl pornim astăzi este o
completare fericită a proiectelor anterioare. Practic cetăţenii municipiului Adjud vor beneficia de apă mai bună şi vor fi
reţele de canalizare şi branşamente în întreaga zonă. Astfel toţi cetăţenii din Adjud şi Adjudul vechi se vor bucura în
sfârşit de urbanitate.”
Detalii importante legate de calendarul de lucrări vor fi făcute publice prin intermediul site-ului de web
www.cupfocsani.ro (site în curs de actualizare), dar şi prin intermediul mass-media din judeţul Vrancea şi al
materialelor de informare difuzate în masă.
La nivelul judeţului Vrancea valoarea totală a investiţiilor în sectorul de apă şi apă uzată ce se vor desfăşura în
cadrul acestui proiect se ridică la 107.068.652 euro din care 82.862.049 euro reprezintă contribuţia Uniunii
Europene, din Fondul de Coeziune.
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