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A fost semnat Contractul de Lucrări
”Reabilitarea și extinderea reţelelor de apă și
canalizare în orașele Scornicești și 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 13.05.2010, Beneficiarul Final al proiectului, SC Compania de Apă Olt SA, a semnat al
cincilea contract de lucrări din cadrul proiectului, respectiv ”Reabilitarea şi extinderea reţelelor
de apă şi de canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava”.
Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea prevederilor
legislaţiei româneşti în domeniu, asocierii formate din SC TEHNOLOGICA RADION SRL - RILOVAL SL.
Valoarea contractului este de 22.888.539 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare,
83,36% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi 16,64% constituie
cofinanţare naţională. Durata de execuţie a Contractului este de 21 de luni.
Contractul de lucrări vizează îmbunătăţirea sistemului de distribuţie a apei potabile și a sistemului
de colectare a apelor uzate, la nivelul orașelor Scornicești și Potcoava, în vederea îmbunătăţirii
operării sistemului de distribuţie a apei și a creșterii nivelului de conectare a populaţiei la sistemul
centralizat de colectare a apelor uzate.
Lucrările prevăzute în contract constau în: reabilitarea și extinderea conductelor de apă cu
diametru cuprins între 90 și 250 mm, astfel: 22,9 km în Scornicești și 9,5 km în Potcoava;
reabilitarea unui rezervor, construirea a două rezervoare, două staţii de pompare a apei, precum și
a unei staţii de hidrofor în Scornicești, construirea unui rezervor în Potcoava. De asemenea, se vor
reabilita și extinde reţelele de canalizare cu diametru cuprins între 300 și 800 mm, atsfel: 6,3 km în
Scornicești, respectiv 5,6 km în Potcoava și se vor construi patru staţii de pompare apă uzată, două
în Scornicești și două în Potcoava.
Modernizarea reţelelor de distribuţie a apei și a sistemului de colectare a apelor uzate va
îmbunătăţi calitatea serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei din cele două orașe, în
conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene.
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