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Noul contract (al 
șaselea, în cadrul proiec-
tului regional, după cele 
semnate cu Pantelimon și 
Brănești, contract atribu-
it Asocierii Acvatot SRL - 
Omega Star Sistems SRL - 
Mid Instal 2003, cu o va-
loare estimată de 90 de 
milioane de lei fără TVA; 
cu Mogoșoaia, Balotești 
și Tunari, contract atribu-
it Asocierii Intrakat - Euro 
Construct Trading ’98, cu 
o valoare de circa 97 de 
milioane de lei fără TVA; 
cu Bragadiru și Clinceni, 
contract atribuit tot Asoci-
erii Intrakat - Euro Cons-
truct Trading ’98, având 
o valoare de aproape 93 
de milioane de lei fără 
TVA; cu orașul Măgure-
le, un contract în valoa-
re de 65 de milioane de 
lei fără TVA, atribuit Aso-
cierii Avva Construct Trd 
SRL (lider) - S.C. Cons-
truct Co Group SRL și cu 
localitățile Cornetu, Cioro-
gârla și Domnești, un con-
tract în valoare de 78 de 
milioane de lei fără TVA, 

fiind atribuit Asocierii GPI 
Building Logistic SRL - 
Montin SA - Agromec Vlad 
Țepeș SRL) are o valoare 
de 191.461.761,03 lei fără 
TVA și a fost atribuit com-
paniei Porr Construct SRL.

Contractul include re-
alizarea mai multor lucrări 
la infrastructura publică 
de alimentare cu apă și de 
canalizare din Grădiștea, 
Gruiu, Moara Vlăsiei și 
Periș, astfel:
 în Grădiștea - 

un pavilion administra-
tiv pentru gospodăria de 
apă, rețea de distribuție 
(branșamente, Scada), 
35,832 km - extindere 
rețea de canalizare și 9 
stații noi de pompare apă 
uzată;
 în Gruiu - extin-

dere rețea distribuție 
pe 41,973 km, extinde-
re rețea de canalizare pe 
83,195 km și 20 de stații 
noi de pompare apă uza-
tă;
 în Moara Vlăsiei - 

extindere rețea distribuție 
în localitate - 44,566 km, 
reabilitare rețea de canali-

zare - 0,011 km, reabilita-
rea a două stații de pom-
pare apă uzată, extinde-
re rețea de canalizare pe 

41,777 km și construirea 
a 19 stații noi de pompare 
apă uzată;
 în Periș - extinde-

re rețea de canalizare pe 
36,178 km și 14 stații noi 
de pompare apă uzată.

De asemenea, con-

tractul presupune exe-
cuția construcțiilor civi-
le, a instalațiilor mecani-
ce, electrice și de auto-
matizare, inclusiv furniza-
rea și montarea echipa-
mentelor aferente, în sco-
pul reabilitării și extinde-
rii rețelelor publice de ali-
mentare cu apă, a rețele-
lor publice de canalizare 
și a stațiilor de pompare 
apă uzată, în conformita-
te cu cerințele, impunerile 
și restricțiile specificate în 
documentația de achiziții.

Durata de execuție a 
lucrărilor este de 35 de 
luni de la data ordinului 
de începere, la care se 
adaugă 36 de luni, peri-
oada de notificare a de-
fectelor.

actualitate

Încă un contract semnat, pentru 
o reţea edilitară modernă, în Ilfov

 Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei și Periș vor beneficia de reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare 
cu apă și de canalizare și de reabilitarea sau construirea de staţii de pompare apă uzată

Pe 22.09.2021, 
a fost semnat 
contractul de 
execuție lucrări 
R-07 ”Reabilitare 
şi extindere rețele 
alimentare cu apă, 
rețele de canalizare, 
stații de pompare 
apă uzată în 
Grădiştea, Gruiu, 
Moara Vlăsiei, 
Periş”, contract 
parte din amplul 
”Proiect regional 
de dezvoltare a 
infrastructurii de 
apă şi apă uzată 
din județul Ilfov, în 
perioada 2014 - 
2020“, cofinanțat 
din Fondul de 
Coeziune prin POIM 
2014-2020.

Carmen ISTRATE

”După îndelungi amânări care au ținut de studii de fezabilitate, licitații, contestații 
și fonduri, astăzi vă anunț că s-a semnat cu firma Porr, în prezența prefectului 
județului, Daniel-Tudorel Zamfir și a președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert 
Thuma, contractul pentru apă și canalizare în Moara Vlăsiei. Sunt incluse toate 
străzile din comună, contractul prevăzând 44,5 km de rețea de apă și 42 de km de 
canal, plus 19 ministații de pompare”, și-a anunțat locuitorii comunei, primarul din 
Moara Vlăsiei, Andrei Filip.

Îndelungi amânări, 
dar un  rezultat final îmbucurător

 ”Comuna Gruiu va beneficia de aproximativ 84 km de 
canalizare, 20 de stații de pompare cu vacuum și de o 
îmbunătățire considerabilă a sistemului de alimentare 
cu apă potabilă, plus extinderea rețelei existente. Ne 
cerem scuze pentru disconfortul care va fi creat, însă 
mizez pe înțelegerea locuitorilor, aceste lucrări fiind 
absolut necesare pentru a avea condiții civilizate de 
viață”, ne-a declarat primarul localității, Ion Samoilă. 

Scuze pentru disconfort, 
însă lucrările sunt absolut necesare!

Realizarea ”Proiectului 
regional de dezvoltare 
a infrastructurii de 
apă și apă uzată din 
județul Ilfov” înseamnă, 
foarte pe scurt, acces 
la apă sigură din punct 
de vedere calitativ și 
cantitativ pentru 193.246 
de locuitori, iar 118.310 
locuitori vor avea acces 
la rețeaua de colectare și 
tratare a apelor uzate,
contribuind astfel la o 
mai bună protejare a 
mediului și a sănătății 
publice.

În beneficiul 
mediului și al 
populației


