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COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, 
cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa 
Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 
Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, 
precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, a semnat în data de 
23.02.2021 un Contract de procurare și furnizare echipamente: 

- DJ-PR-02 Procurare și furnizare echipamente   

Contractant: S.C. GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L. 

Valoarea contractului: 7.749.000,00 Lei (fără TVA) 

Contractul are în vedere furnizarea de utilaje necesare desfășurării activităților curente ale 
Operatorului Regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (după caz), punere în funcțiune, 
instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnică pentru întreținere și 
reparații în perioada de garanție. 

Obiectul contractului include: 
Furnizarea de către contractor a următoarelor echipamente: 

- Autocurățitoare mici, 2 buc. 
- Autocurățitoare mare, 1 buc. 
- Autolaborator de inspectie CCTV, 1 buc. 
- Excavator aspirator cu miniexcavator adițional, 1 buc   

Livrarea se va realiza cu respectarea clauzei de livrare DDP (INCOTERMS 2020). 

Durata contractului este de 32 de luni, din care 8 luni furnizare, montaj și punere în funcțiune și 24 
de luni perioada de garanție. 

Investițiile cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Dolj, în perioada 2014-2020” reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de 
acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de operare a Companiei de Apă 
Oltenia, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a populației județului, beneficiari direcți fiind 
355.405 locuitori. 

 

Comunicat de presă

CONTRACT DE PROCURARE ȘI FURNIZARE ECHIPAMENTE semnat astăzi în cadrul
„PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ  

ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020”  

Date contact: COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.
Str. Brestei, nr. 133, localitatea Craiova, județul Dolj 

Tel.: 0251.422.117; Fax: 0251.422.263 
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