
 

A fost semnat Contractul de Finanţare din Fondul de Coeziune “Extinderea 

şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea” 
 

Contractul de finanţare pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea” a fost semnat în data de 24 

octombrie  2011, la Bucureşti, la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, de 

către Ministrul László Borbély, Directorul Organismului Intermediar POS 

Mediu Regiunea 4 Sud- Vest, Denisa Buzatu,  de către Directorul General al 

S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Cristian Jianu şi Preşedintele Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară “ Apa  Vâlcea”, Ilie Amuzan. 

Valoarea întregului proiect se ridică la 98,8 milioane euro – preţuri 

curente fără TVA (78 milioane euro reprezentând contribuţia Uniunii Europene), 

schema de finanţare a Proiectului fiind următoarea: 77,81% - contribuţie 

nerambursabilă Uniunea Europeană, 11,90% - contribuţie nerambursabilă 

Bugetul de Stat, 1,83% - contribuţie Bugetul Local şi 8,46% - contribuţie 

Operatorul Regional (care va fi acoperită prin credit). 

Măsura constă în investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă 

potabilă precum şi a sistemului de colectare a apelor uzate, in urmatoarele 6 

aglomerări: Călimăneşti, Râmnicu Vâlcea – inclusiv Ocnele Mari, Băbeni, Băile 

Olăneşti, Drăgăşani şi Bălceşti de către Compania Regională S.C APAVIL S.A. 

Rata de conectare la sistemul de colectare ape uzate va ajunge, în medie la 

91% în aglomerările menţionate, în timp ce 96% din locuitorii din 

aceste localităţi vor fi conectaţi la reţeaua de apă potabilă şi vor avea acces la 

resurse sigure de apă, astfel aproximativ 163.000 de locuitori vor beneficia de 

acest proiect. 

 In cadrul acestui Proiect se vor încheia  11 contracte de lucrări şi 2 de 

servicii , durata de implementare a acestuia fiind de 38 luni, respectiv până la 

data de 24 decembrie 2014. 

Obiectivele Proiectului constau în măsuri pentru reabilitarea sursei de apă, 

construcţia şi reabilitarea rezervoarelor, reţeaua de transport şi alimentare cu 

apă, staţii de tratare a apei şi staţii de pompare, precum şi extinderea şi 

reabilitarea reţelei de canalizare a apelor uzate, inclusiv construcţia staţiilor de 

pompare şi construcţia şi reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate. 
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