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FINALIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR LA CONTRACTUL 
 

                            „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu”   
 
 
În cadrul Proiectului Major derulat de către Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița – „Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa" – proiect cofinanțat de Uniunea 
Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu, au fost finalizate 

lucrările din cadrul contractului de execuție CL8 – „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare 

Găești și Titu”. 
   
Lucrările au fost terminate și recepționate în luna martie 2018, valoarea lor la terminare fiind de 
36.739.396,24 lei fără TVA. Acestea au fost executate de către Asocierea S.C. Rotary Construcții 
S.R.L. și COMSA S.A., pe baza contractului de achiziție nr. 6342/ 28.07.2013. 
 
Contractul de tip Proiectare – Execuție a prevăzut proiectarea și execuția construcțiilor civile și 
hidrotehnice, a instalațiilor mecanice și electrice, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor 
aferente, pentru rezervoare supraterane, puțuri forate și aducțiunile aferente, care au condus la  
mărirea capacității de asigurare a apei potabile în aglomerarea Găești, precum și tratarea apelor 
uzate la nivelul cerințelor privind calitatea apelor deversate în efluent prin cele două stații de epurare 
din aglomerările Titu și Găești. A fost prevăzut și un sistem modern de monitorizare a proceselor 
tehnologice, astfel încât sistemul să funcționeze în parametri 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 
365 zile pe an. 
 
În urma finalizării lucrărilor au fost asigurate condiții pentru intensificarea activităţilor economice şi 
sociale la nivelul comunităţii vizate de proiect, creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii prin 
crearea unui cadru favorabil sănătăţii populaţiei, atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă. 
Au fost totodată asigurate cerințele pentru conformarea la conditionalitățile și restricţiile de mediu şi 
cele de ordin legislativ impuse în prezent de legislația națională.  
 
În prezent, lucrările se află în perioada de notificare a defectelor. Mai multe detalii despre acest 
contract pot fi obținute de la Manager de proiect UIP Jr. Neculaescu Sergiu – email: 
manageruip@catd.ro. 
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