
 

 

 

 

 

Stadiul Implementarii proiectului   „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud Giurgiu”   

 

Proiectul  „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud Giurgiu face parte din Axa Prioritara 1 
POS Mediu si are  o valoare finala de 185.100.167 lei . 
Obiectivele specifice au vizat cresterea numarului de locuitori care beneficiaza de servicii centralizate de alimentare cu apa si de 
colectare a apelor uzate,  asigurarea serviciilor de apa si canalizare la tarife accesibile, asigurarea calitatii corespunzatoare a apei 
potabile in toate aglomerarile umane, imbunatatirea calitatii cursurilor de apa, imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor 
provenite de la statiile de epurare. 
 
Contract de lucrari „Reabilitarea si extinderea capacitatilor de productie si tratare a apei in aglomerarile  Giurgiu – Slobozia, 
Bolintin Vale si Mihailesti” – contract finalizat  
 In cadrul acestui contract s-au realizat lucrari de reabilitare si extindere pentru fronturi de captare, rezervoare de inmagazinare, statii 
de  pompare, statii de hidrofor,etc. 
 

Contract de lucrari  „Reabilitarea si extinderea statiei de epurare in aglomerarea Giurgiu- Slobozia” – contract finalizat 
In cadrul acestui contract s-a realizat o statie de epurare pentru 82.400 l.e. 
 
Contract de lucrari  „Constructia statiilor de epurare in aglomerarile Bolintin Vale si Mihailesti” – contract finalizat 
In cadrul acestui contract s-a construit o statie de epurare in aglomerarea Mihailesti pentru 6.600 l.e si o statie de epurare pentru 
11.200 l.e. in aglomerarea Bolintin Vale  
 
Contract de lucrari  „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare 
in aglomerarea   Giurgiu- Slobozia, Lotul 1” – contract finalizat 
In cadrul acestui contract s-au reabilitat  5,38 Km retele de apa si canalizare, s-a extins reteaua de canalizare cu 47,36 Km si s-au 
construit 4 statii de pompare ape uzate 
 
Contract de lucrari  „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare 
in aglomerarea Giurgiu- Slobozia, Lotul 2 „ – contract finalizat  
In cadrul acestui contract s-au reabilitat  23,44 Km retele de apa si canalizare, s-a extins reteaua de canalizare cu 15,03 Km, s-a 
construit o  statie de pompare ape uzate si s-a reabilitat o statie de pompare apa uzate 
 
Contractul de lucrari  „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare 
in aglomerarea Bolintin Vale” – contract finalizat  
 In cadrul acestui contract  s-au executat lucrari de reabilitare si extindere a  25,95 Km  retea de apa si lucrari de extindere si 
reabilitare a retelei de canalizare de  27,16  Km si s-au construit cinci statii de pompare ape uzate 
 

Contractul de lucrari „ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare 
in aglomerarea Mihailesti” – contract finalizat 
 In cadrul acestui contract s-au executat lucrari de reabilitare a  4,43  Km de retea de apa si canalizare, lucrari de extindere a retelei 
de apa si  canalizare de  58, 5 Km si s-au construit trei statii de pompare ape uzate. 
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