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S-a semnat Contractul de proiectare şi execuţie lucrări „Reabilitarea Staţiei de Tratare Valea lui Stan şi a 
captării de apă brută din lacul Bradişor, reabilitarea Staţiei de Tratare Olăneşti şi a sursei Comanca, 

reabilitarea fronturilor de captare şi a Staţiei de Tratare Drăgăşani ”- CL1 
 

    
Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, confinanţează proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, realizat în cadrul Contractului de Finanţare nr.: 122765/24.10.2011. Bugetul 
alocat acestui proiect este de 395.637.618 lei fără TVA, din care 77,81% reprezintă asistenţă financiară 
nerambursabilă Uniunea Europeană, 11,90% reprezintă contribuţie nerambursabila Buget de Stat, 1,83% reprezintă 
contribuţie Buget Local şi 8,46% reprezintă contribuţie Operator Regional (S.C. APAVIL S.A. Vâlcea).  
În cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, a fost semnat 
contractul de proiectare şi execuţie lucrări,  „ Reabilitarea Staţiei de Tratare Valea lui Stan şi a captării de apă brută 
din lacul Brădişor, reabilitarea Staţiei de Tratare Olăneşti şi a sursei Comanca, reabilitarea fronturilor de captare şi a 
Staţiei de Tratare Drăgăşani”- CL1 în data de 05.12.2013. 
Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei române în domeniu, 
asocierii constituite din S.C VLAD PROD SRL- S.C PRECONSTRUCT OAS SRL- S.C AB TEHNICA SRL- S.C 
ECOVIABLE INGINIERIE SRL, în timp ce S.C. APAVIL S.A. Vâlcea are calitatea de Autoritate 
Contractantă/Beneficiar. Valoarea contractului este de 27 996 526,66 lei fără T.V.A., (aceasta cuprinde si valoarea 
cheltuielilor diverse si neprevazute in cuantum de 2 434 445 lei.) schema de finanţare fiind cea menţionată mai sus. 
 
În cadrul contractului se vor realiza următoarele : 
 
Lucrări de construcţii de instalaţii de tratare a apelor 
Furnizarea şi montarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice 
Testarea şi punerea în funcţiune 
Monitorizarea functionării staţiilor şi acordarea de asistenţă/consultanţă personalului responsabil pe parcursul 
Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci când este necesar 
 
Scopul proiectului constă în reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi tratare şi a sistemelor de 
colectare şi tratare a apelor uzate în scopul de a îndeplini obligaţiile de conformitate din Tratatul de Aderare şi 
obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.  
 
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune 
 
 
 

Persoană de Contact: Cristina Chilom 
Şef Unitate Implementare Proiecte 

                                                                                            Tel/Fax:0250739939;e-mailcristina.chilom@apavil.ro                                          

comunicat de presă 


