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comunicat de presă
SE EXTINDE REŢEAUA DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN GOLEŞTI
În 26 iulie a.c. s-a desfăşurat conferinţa de presă organizată la începerea oficială a
contractului de lucrări „Extinderea Reţelei de Alimentare cu Apă şi Canalizare în
Comuna Goleşti”
Marţi, 26 iulie 2011, a avut loc la Casa de Cultură a Comunei Goleşti conferinţa de presă de deschidere
oficială a contractului de lucrări „Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Goleşti” 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.
Prin acest program se vor reabilita reţelele de alimentare cu apă şi cele de canalizare în vederea
conformării la cerinţele Uniunii Europene privind calitatea apei impuse prin Directiva 98/83/EC. Astfel accesul
la reţeaua de apă potabilă şi de canalizare se va îmbunătăţi semnificativ, dacă avem în vedere că în prezent
numai 52% din populaţia României este racordată la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare şi peste 71%
din apa uzată nu este epurată sau este epurată neconform.
Contractul de lucrări pentru comuna Goleşti a fost semnat în data de 7 iulie 2011 cu Asocierea SC
HIDROCONSTRUCTIA SA & SC PROBIT. Durata contractului este de 18 luni, perioada de executare a
lucrărilor fiind iulie 2011 – ianuarie 2013.
Contractul include următoarele lucrări:
– se va extinde cu circa 3,9 km reţeaua de alimentare cu apă
– se va extinde rețeaua de canalizare cu circa cu 19,6 km
De asemenea, reţeaua de canalizare a Goleştiului se va conecta la staţia de epurare Focşani, canalizarea
urmând a deservi majoritatea populaţiei din Goleşti şi Ceardac.
La această conferinţă de presă au participat reprezentanţi ai Beneficiarului, S.C. CUP S.A. Focşani,
reprezentanţi ai Primăriei comunei Goleşti şi ai Consiliului Local, ai companiei Louis Berger - firma de
consultanţă pentru întregul proiect, împreună cu reprezentanţii Antreprenorului, Asocierea SC
HIDROCONSTRUCTIA SA & SC PROBIT, precum şi reprezentanţi ai mass-media din Judeţul Vrancea.
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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