
Proiectul de 100 milioane euro pentru apa si canal a mai facut un pas
Cel mai mare proiect cu finantare europeana pe care il are in derulare societatea Apa-Canal pentru o mare
parte a judetului Sibiu a mai trecut ieri de o faza pe hartie, iar licitatiile pentru lucrari sunt in desfasurare.
  
  Contractul de Asistenta Tehnica pentru Servicii de Supervizare a Lucrarilor din cadrul proiectului
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov " a fost semnat
ieri de directorul general al Apa-Canal Sibiu, Mircea Niculescu, si directorul general adjunct al firmei
Louis Berger Bucuresti, Calina Nistor.
  
  "Sunt multumit sa semnam acest contract important pentru ca el vine exact la timp ca sa poata pregati
relatia dintre beneficiar si asistenta in vederea lucrarilor din teren", a declarat Mircea Niculescu, in
momentul semnarii.
  
  Reprezentantul firmei care a castigat licitatia a spus ca societatea pe care o reprezinta are in derulare
multe alte proiecte similare la nivel national si implicit experienta in acest domeniu de ani de zile, atat in
Romania, cat si in alte state din Europa. 
  
  in baza contractului incheiat ieri, firma bucuresteana va asigura asistenta tehnica pentru supervizarea
lucrarilor cuprinse in cele 11 contracte de lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii serviciilor de
canalizare si de alimentare cu apa potabila pentru judetele Sibiu si Brasov. 
  
  Alexandru Fodor, directorul executiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Sibiu, cea care
este formata din mai multe localitati ale judetului si care beneficiaza de lucrarile ce se vor face, dar si
reprezentanti ai Organismului Intermediar POS Mediu pentru Regiunea 7 Centru, au fost prezenti la
evenimentul de ieri.
  
  Patru ani de investitii
  
  Proiectul cofinanat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, in cadrul Axei Prioritare 1, prin
Programul Operational Sectorial Mediu, se va desfasura pana in anul 2014, iar valoarea lui este de peste
421 milioane lei, echivalentul la 100 milioane de euro, din care asistenta financiara acordata prin Fondul
de Coeziune de 322.483.325 lei, iar contributia SC Apa-Canal SA Sibiu 42.061.029 lei.
  
  Primele lucrari care se vor face cu fonduri europene sunt pentru localitatile Sibiu si Şelimbar, inlocuiri
de retele de apa si canal. in proiect sunt prevazute lucrari de inlocuire de retele de apa si canalizare si in
Avrig, Ocna Sibiului, Cisnadie, Rasinari, Fagaras, continuarea lucrarilor la Uzina de tratare Sibiu Sud,
implementarea Treptei de tratare tertiara la Statia de epurare Sibiu - Mohu, constructia de statii de epurare
in Avrig si Ocna Sibiului, aductiuni pentru Rasinari, Cisnadie si localitatile de pe Valea Secaselor (Sibiu
- Miercurea Sibiului, inclusiv Apoldu de Sus).
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