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Contractul include re-
alizarea unor lucrări la in-
frastructura publică de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare din localitățile 
Bragadiru şi Clinceni. Prin 
semnarea Contractului de 
execuție lucrări R-06 „Re-
abilitare şi extindere rețe-
le alimentare cu apă, re-
țele de canalizare, stații 
de pompare apă uzată în 
Bragadiru şi Clinceni”, în 
total, pentru oraşul Bra-
gadiru şi comuna Clin-
ceni, proiectul va ofe-
ri comunității o extinde-
re a rețelei de distribuție 
a apei de 71.193 km şi o 
extindere rețelei de cana-
lizare cu 98.134 km, cât şi 
41 de noi stații de pom-
pare. 

Acest contract face 
parte din Proiectul Regi-
onal de Apă-Canal, ca-
re a fost aprobat la în-
ceputul anului 2021. Va-
loarea eligibilă a acestu-
ia este de 277,96 milioa-
ne euro, (fără TVA) - bani 
pentru ilfoveni - din ca-
re un procent de 94% va 
fi acoperit sub formă de 
finanțare nerambursabi-

lă în cadrul Programului 
Operațional Infrastructura 
Mare  (POIM). La finaliza-
rea lui, adică peste 4 ani, 
cei peste 230.000 de ilfo-
veni vor beneficia de apă 
curată şi de servicii de ca-
nalizare la cele mai înalte 
standarde. 

Un proiect 
vital pentru 
dezvoltarea 
orașului Bragadiru

Contractul de lu-
crări cuprinde execuția 
construcțiilor civile, a 
instalațiilor mecanice, 
electrice şi de automa-
tizare, inclusiv furniza-
rea şi montarea echipa-
mentelor aferente, în sco-
pul reabilitării şi extinde-
rii rețelelor publice de ali-
mentare cu apă, a rețele-
lor publice de canalizare 
şi a stațiilor de pompare 
apă uzată, în conformita-
te cu cerințele, impunerile 
şi restricțiile specificate în 
documentația de achiziții. 
Obiectivul general al mă-
surii de investiții îl repre-
zintă îmbunătățirea infras-

tructurii de apă şi apă uza-
tă, spre beneficiul mediu-
lui şi al populației, în vede-
rea îndeplinirii obligațiilor 
de conformare a României 
la Tratatul de Aderare.

”Prima zi ca primar al 
oraşului Bragadiru a debu-
tat cu unul dintre cele mai 
importante proiecte de in-
frastructură, vital pen-
tru dezvoltarea oraşului 
nostru. Am semnat as-
tăzi (n.r. – 21 iulie), ală-
turi de conducerea Consi-
liului Județean Ilfov, con-
tractul de execuție lucrări 
R-06 „Reabilitare şi extin-
dere rețele alimentare cu 
apă, rețele de canaliza-
re, stații de pompare apă 
uzată” în Bragadiru şi Clin-
ceni. Acest contract, cu o 
valoare de 92.731.701,23 
lei fără TVA lei, face par-
te din proiectul derulat de 
societatea APĂ-CANAL IL-
FOV S.A, intitulat «Pro-
iect regional de dezvolta-
re a infrastructurii de apă 
şi apă uzată din județul Il-
fov, în perioada 2014 – 
2020» şi are o durată de 
execuție a lucrărilor de 
34 de luni de la data or-
dinului de începere şi 36 
de luni perioadă de notifi-
care a defectelor. În cifre, 
contractul încheiat pen-
tru locuitorii din Braga-

diru: înseamnă: extindere 
a rețelei de distribuție Bra-
gadiru: 34.966 km; extin-
dere rețea canalizare Bra-
gadiru: 38.194 km; stații 
noi de pompare apa uzată 
Bragadiru: 13”, a anunțat 
noul primar al oraşului 
Bragadiru, Gabriel Lupu-
lescu.

Potrivit primarului, lu-
crările vor începe în luna 
septembrie. ”Este un lu-
cru benefic pentru Bra-
gadiru, pentru cetățeni, 
un lucru bun pentru dez-
voltarea oraşului. Sper să 
duc la îndeplinire acest 
proiect. Sunt proiecte 
care vin din trecut, dar 
foarte importante pen-
tru cetățeni şi trebuie du-
se până la capăt. Vom 
acorda din partea Primă-
riei Bragadiru tot sprijinul 
pentru implementare”, a 
mai spus primarul Gabri-
el Lupulescu. 

La Clinceni, 
proiectul acoperă 
toate satele și 
străzile noi 

La rândul său, prima-
rul comunei Clinceni, Adri-
an Budeanu, a anunțat: 
”Astăzi s-a semnat con-
tractul de Execuție Lucrări 
R-06 ”Reabilitare şi Extin-

dere Rețele Alimentare cu 
Apă, Rețele de Canaliza-
re, Stații de Pompare Apa 
Uzată”. Pentru comuna 
Clinceni sunt prevăzute lu-
crări în valoare de 14.219, 
770 euro, din care: 4.282, 
024 euro pentru sistemul 
de alimentare cu apă, prin 
care se vor realiza 36,233 
km de rețea de distribuție, 
o stație de tratare a apei; 
9.937,746 euro pentru sis-
temul de canalizare, prin 
care se vor realiza 59,943 
km de rețea de canaliza-
re şi 28 stații de pompa-
re ape uzate. Investițiile 
vor cuprinde extinderea 
rețelelor de apă şi cana-
lizare pe întreg teritoriul 
comunei Clinceni (satele: 
Clinceni, Ordoreanu, Ol-
teni). Este un proiect de 
mare importanță pentru 
comunitatea locală Clin-
ceni. Se adaugă proiectu-
lui început de mine în anul 
2008, când am derulat un 
proiect de 13 milioane de 
euro, prin care am realizat 
50 km de apă, 50 km de 
canalizare. Acum, pe no-
ul proiect, la Clinceni, vom 
acoperi toate satele com-
ponente, cât şi străzile 
noi apărute. Apa menaje-
ră se va deversa în stația 
de epurare de la Țegheş 
pentru zona Ordoneanu. 

Pentru celelalte zone, cum 
este zona Olteni şi o par-
te din Bragadiru, apa me-
najeră va fi deversată în 
stația de la Colectorul 3 
în zona Olteni, o stație 
nouă de epurare apăru-
tă prin proiect în zonă, în 
afară de cea deja existen-
tă. După finalizarea pro-
iectului, putem spune că 
vom avea o acoperire în 
proporție de 100%, inclu-
siv pe străzi nou constru-
ite, care în prezent nu au 
nicio locuință, dar despre 
care apreciem că vor avea 
dezvoltare în viitorul apro-
piat”.

Oficialii implicați în 
buna desfăşurare a pro-
iectului speră ca într-un 
termen cât mai rezonabil, 
cel mult trei săptămâni, 
să se dea ordinul de înce-
pere, având în vedere că 
există autorizație de con-
struire. Practic, prin acest 
proiect a fost regândit în-
treg sistemul de canaliza-
re, pentru că în ambele 
localități sunt foarte mul-
te zone care se dezvol-
tă, dezvoltatorii imobili-
ari solicită servicii şi do-
resc să investească, iar 
autoritățile speră să răs-
pundă astfel nevoilor 
cetățenilor şi dezvoltărilor 
strategice ale UAT-urilor.
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Continuă seria semnării contractelor de 
modernizare a infrastructurii ilfovene prin POIM
 A venit rândul localităților Bragadiru și Clinceni la semnarea contractului de execuţie pentru reabilitarea și 

extinderea reţelei de alimentare cu apă, canalizare și staţii de pompare a apei uzate  Proiectul înseamnă încă 71 
de km de rețea de distribuție a apei și 98 km de rețea de canalizare

Unul dintre cele mai importante proiecte de 
infrastructură pentru județul Ilfov își continuă 
implementarea, prin semnarea, pe 21 iulie, la 
Bragadiru, a Contractului de execuție lucrări 
R-06 „Reabilitare și extindere rețele alimentare 
cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare 
apă uzată în Bragadiru și Clinceni”. La eveniment 
au participat și președintele Consiliului Județean 
Ilfov, Hubert Thuma, primarul orașului Bragadiru, 
Gabriel Lupulescu, precum și primarul comunei 
Clinceni, Adrian Budeanu.
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