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Comunicat de presă        Publicat: 04.08.2010 

A fost semnat Contractul de Lucrări 
”Reabilitarea şi extinderea reŃelelor de apă şi de canalizare în 

oraşele Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt” 

Proiect co-finanŃat prin Fondul de Coeziune  
Programul OperaŃional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

 

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistenŃă financiară, acordată prin POS Mediu pentru 
perioada 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului cod CCI 2007RO161PR010 “Extinderea şi 
reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeŃul Olt”, în baza Contractului de finanŃare nr. 
89341/ 31.03.2009. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 288.508.230 lei fără TVA. 

În data de 04.08.2010, Beneficiarul Final al proiectului, SC Compania de Apă Olt SA,  a semnat  al 
şaptelea contract de lucrari, din cele opt incluse în Proiect -, respectiv ”Reabilitarea şi extinderea 
reŃelelor de apă şi de canalizare în oraşele Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt”. 

Contractul ”Reabilitarea şi extinderea reŃelelor de apă şi de canalizare în oraşele Drăgăneşti-Olt 
şi Piatra-Olt” a fost atribuit în urma unei licitaŃii publice deschise, cu respectarea prevederilor 
legislaŃiei româneşti în domeniu, asocierii formate din SC TEHNOLOGICA RADION SRL @i RILOVAL SL. 
Valoarea contractului este de 19.304.541 de lei fără TVA, din care, conform schemei de finanŃare, 
85% reprezintă finanŃare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, 13% constituie cofinanŃare 
naŃională şi 2% finanŃare de la Consiliile Locale. Durata de execuŃie a Contractului este de 21 de 
luni.  

Contractul de lucrări urmăreste reabilitarea şi extinderea reŃelei de distribuŃie a apei potabile în 
cele două oraşe şi în localităŃile învecinate, reabilitarea şi construirea de branşamente la 
consumatori pentru a reduce pierderile, reabilitarea şi extinderea reŃelelor de canalizare şi 
construirea unei staŃii de pompare a apelor uzate în Piatra-Olt.  

  Modernizarea reŃelelor de distribuŃie a apei şi a sistemului de colectare a apelor uzate în cele 
doua orase va îmbunătăŃi calitatea serviciilor de apă şi de canalizare furnizate populaŃiei din aria de 
acoperire a contractului, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene. 
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Persoana de contact: Laura Vasiloiu, Responsabil RelaŃii Publice şi Publicitate, Unitatea de Implementare a 
Proiectului, S.C. Compania de Apă Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poştal 230072, Slatina, judeŃul Olt 
Tel: +40-249.431.750, Fax: +40-349.401.168, E-mail caolt_uip@rdslink.ro  


