
 
 

comunicat de presă
 
 

 
28.03.2013 

Compania de Apă Oltenia SA 
anunţă semnarea Contractului de Lucrări 

„Reabilitare și extindere reţele de apă și canalizare în municipiul Băilești" 
 

 

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul 

Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1. 

 

Un nou Contract de Lucrări (CL8) a fost semnat miercuri, 27 martie, având ca obiect Reabilitarea și 

extinderea reţelelor de apă și canalizare în municipiul Băilești.  

 

Contractul are o valoare de 23.142.270,53 lei, fără TVA, și a fost atribuit  unui consorţiu format din SC 

GRUP PRIMACONS SRL- VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA.  

Durata de execuţie a Contractului este de 19 luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a 

lucrărilor.  

Investiţiile derulate în cadrul CL8, în sectorul de alimentare cu apă potabilă, vizează reabilitarea 

reţelei existente pe o lungime de 11 km și înlocuirea a 222 branșamente existente, precum și 

extinderea acesteia cu aproximativ 6 km, urmând a fi executate 331 de noi branșamente pentru 

consumatorii individuali. 

În sectorul de apă uzată, vor fi operate intervenţii pe 57 dintre străzile orașului Băilești, în sensul 

extinderii reţelei de canalizare menajeră pe o lungime de aprox. 40 km și realizării a 3366 de 

racorduri noi, astfel încât să se asigure racordarea populaţiei la sistemul de canalizare în proporţie de 

100%.  

Până în prezent, la nivelul întregului proiect au fost semnate șase contracte de lucrări, vizând 

derularea unor investiţii în Craiova, Filiași (2 contracte), Ișalniţa, Băilești și halda de nămol la staţia 

de epurare Craiova, în valoare totală de 166 268 927 de lei. 

                
Pentru mai multe informaţii, contactaţi:                   
Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA  
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian - Compania de Apă Oltenia SA  
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email:  apa.cv@rdslink.ro, piucraiova@yahoo.com 
 
 

 


