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A fost semnat Contractul de Lucrări
”Reabilitare şi Extindere ReŃele de Apă şi Canalizare

în Municipiul Slatina”,
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 29.07.2010, Beneficiarul Final al proiectului, SC Compania de Apă Olt SA,  a semnat al
saselea contract de lucrări din cadrul proiectului, respectiv  ”Reabilitare şi Extindere ReŃele de
Apă şi Canalizare în Municipiul Slatina

Contractul ”  Reabilitare şi Extindere ReŃele de Apă şi Canalizare în Municipiul Slatina” a fost
atribuit în urma unei licitaŃii publice deschise, cu respectarea prevederilor legislaŃiei româneşti în
domeniu, asocierii formate din SC TEHNOLOGICA RADION SRL - RILOVAL SL. Valoarea contractului
este de  36.008.473 fără TVA, din care, conform schemei de finanŃare, 85% reprezintă finanŃare
nerambursabilă  de  la  Uniunea  Europeană  şi  13%  constituie  cofinanŃare  naŃională  si  2%  de  la
Consiliile Locale Asociate. Durata de execuŃie a Contractului este de 30 de luni. 

Contractul  de  lucrări  vizează  reabilitarea  şi  extinderea  reŃelei  de  distribuŃie  a  apei  potabile;
reabilitarea şi construirea de branşamente la consumatori pentru a reduce pierderile;  reabilitarea
celor  4 staŃii principale de pompare  a apei;  reabilitarea şi extinderea sistemului de colectare a
apelor uzate.

Modernizarea  reŃelelor  de  distribuŃie  a  apei  şi  a  sistemului  de  colectare  a  apelor  uzate  va
îmbunătăŃi calitatea serviciilor de apă şi canalizare furnizate populaŃiei din Municipiul Slatina, în
conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene.
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