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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 04.03.2021 un nou Contract de proiectare și execuție lucrări: 

- DJ-CL-16 ”Proiectare și execuție branșamente și racorduri în județul Dolj”   

Antreprenor: GRUP PRIMACONS S.R.L. (Lider), FLUID GROUP HAGEN S.R.L. (asociat), HIDRO DESIGN S.R.L. (asociat) 
Valoarea contractului de lucrări: 37.380.281,00 LEI (fără TVA). 
Conform prevederilor contractuale, lucrările care urmează să fie proiectate și executate în cadrul contractului DJ-CL-16 ” 
Proiectare și execuție branșamente și racorduri în județul Dolj” vizează: 

 realizare de branșamente la rețeaua de distribuție a apei potabile, achiziție și montare cămine de 
branșament complet echipate (cu apometre Dn 20 / Dn 25 / Dn50), realizare racorduri la sistemele de apă 
uzată în localitățile Calafat, Bechet, Dăbuleni, Sărata, Breasta, Ișalnița, Malu Mare, Preajba, Plenița, 
Castrele Traiane, astfel: 
o Calafat - 1755 buc. cămine de branșament, 452 buc. racorduri 
o Bechet - 1057 buc. branșamente, 98 buc. cămine de branșament 
o Dăbuleni -  1648 buc. branșamente, 2086 buc. cămine de branșament 
o Sărata - 413 buc. branșamente 
o Breasta - 291 buc. branșamente, 469 buc. cămine de branșament, 344 buc. racorduri 
o Ișalnița - 303 buc. branșamente, 769 buc. cămine de branșament 
o Malu Mare - 374 buc. branșamente, 551 buc. cămine de branșament 
o Preajba - 168 buc. branșamente, 316 buc. cămine de branșament 
o Plenița - 274 buc. branșamente, 1357 buc. cămine de branșament, 960 buc. racorduri 
o Castrele Traiane - 135 buc. branșamente, 193 buc. cămine de branșament 

 achiziție terminale pentru citirea de la distanță a apometrelor (5 buc.) 

Contractul include: 
a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislația națională, incluzând toate documentele necesare (memorii, desene, 
calcule etc.) și orice documentație necesară pentru obținerea autorizației de construcție 
b) Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției; 
c) Lucrări de construcție; 
d) Furnizare și montaj echipamente; 
e) Testare și punere în funcțiune; 
f) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.  

Durata de proiectare a lucrărilor (inclusiv obținerea Autorizației de Construire) este de 4 luni, iar durata de execuție a lucrărilor și 
punere în funcțiune a instalațiilor este de 26 luni. Perioada de Garanție este de 36 luni. 

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. 
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