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Încep lucrările de reabilitare şi extindere Retele de Apa
si Canalizare in Municipiul Slatina
Compania de Apă Olt S.A., operator regional de apă şi apă uzată pentru judeŃul Olt, anunŃă
începerea lucrărilor în vederea reabilitării şi extinderii reŃelelor de apă şi canalizare în
Municipiul Slatina, în cadrul proiectului ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă
uzată în judeŃul Olt”.
Acest Proiect, aprobat în cadrul Programului OperaŃional Sectorial Mediu (axa prioritară 1 –
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată), are o valoare de 288.508.230 lei,
fiind cofinanŃat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene cu suma de 245.231.995 lei.
În cadrul acestui Proiect, a fost semnat, în data de 29.07.2010, contractul de lucrări
“Reabilitare şi extindere retele de apă şi canalizare în Municipiul Slatina”, contract în
valoare de 36.008.472,51 lei lei fără TVA, din care 85% reprezintă contribuŃia Uniunii
Europene, prin Fondul de Coeziune.
Contractul a fost atribuit prin licitaŃie publică deschisă, asocierii formate din SC Tehnologica
Radion SRL şi Riloval SL, iar supravegherea execuŃiei lucrărilor va fi asigurată de asocierea Hill
International Luxembourg SA, Inocsa Ingenieria SL Spania şi Hill International (Bucharest) SRL.
Durata de execuŃie a Contractului este de 30 de luni.
În vederea implementării acestui contract, au fost planificate, începând cu data de 09 noiembrie
2010, lucrări de reabilitare şi extindere a reŃelelor de apă şi canalizare in Municipiul Slatina,
după cum urmează:
•

In intersectia Str.Ec.Teodoroiu cu B-dul A.I.Cuza (zona Casa de Cultura a Tineretului)-retele
canalizare

•

La statiile de pompare SH3/1 (zona Cinema Alutus) respectiv SH Ec.Teodoroiu

Avantajele implementării acestui contract constau în asigurarea distribuŃiei de apă potabilă
(corespunzătoare, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, standardelor UE) pentru locuitorii
Municipiului Slatina si de racordare al populaŃiei la sistemul de canalizare al Municipiului, cu
impact direct asupra îmbunătăŃirii calităŃii vieŃii şi, implicit, a stării de sănătate a populaŃiei
care locuieşte în zona de deservire.
Compania de Apă Olt S.A., în calitate de Beneficiar al acestui Proiect, mulŃumeşte autorităŃilor
locale pentru sprijin în implementarea proiectului şi face apel la înŃelegerea cetăŃenilor pentru
acceptarea unui disconfort temporar, în beneficiul unei infrastructuri moderne şi a unor servicii
de apă de calitate în Municipiul Slatina.
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