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A fost semnat Contractul de Lucrări  
”Lucrări la sursele de apă şi staţiile de tratare a 
apei din oraşele Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, 

Piatra-Olt şi Potcoava” 
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune  

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 
 

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistenţă 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 judeţul Olt”, în baza 
Contractului de finanţare nr. 89341/ 31.03.2009. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
288.508.230 lei fără TVA. 

În data de 10.12.2009, Beneficiarul Final al proiectului, SC Compania de Apă Olt SA,  a semnat al 
patrulea contract de lucrări din cadrul proiectului, respectiv CL2 ”LUCRĂRI LA SURSELE DE APĂ 
ŞI STAŢIILE DE TRATARE A APEI DIN ORAŞELE SCORNICEŞTI, DRĂGĂNEŞTI-OLT, PIATRA-OLT ŞI 
POTCOAVA”.  

Contractul de lucrări CL2 a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, Consorţiului format din firmele SC UTI INSTAL 
CONSTRUCT SA, SC AQUAPROIECT SA şi SC AQUA MONTAJ SRL. Valoarea contractului este de 
9.301.773 lei fără TVA, din  care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare 
nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi  15%  constituie cofinanţare naţională. Durata de 
execuţie a Contractului este de 18 de luni.  

Contractul CL2 vizează îmbunătăţirea capacităţilor de producţie şi de tratare a apei potabile în 
oraşele Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava, cu scopul de a aproviziona populaţia 
acestor localităţi cu apă provenind din surse sigure şi eficient operate. 

Lucrările prevăzute în contract constau în reabilitarea şi extinderea câmpurilor de puţuri din 
Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt şi Potcoava, construirea unei conducte de transport la Piatra-Olt, 
reabilitarea staţiilor de tratare a apei din Drăgăneşti-Olt şi Potcoava şi conectarea oraşului 
Piatra-Olt la staţia de tratare a apei din Slatina. 

Modernizarea instalaţiilor de extracţie şi tratare a apei va conduce la o mai bună protecţie a 
surselor de apă şi va îmbunătăţi calitatea apei furnizate populaţiei din zona celor patru 
localităţi, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene. 

Obiectivul POS Mediu în judeţul Olt se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu - 
protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor, 
urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. 
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