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Recepţie la terminarea lucrărilor 
Contract de lucrări CL6

În data de 10.08.2016, s-a semnat Procesul verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor la contractul CL6 "Reabilitarea şi extinderea
reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de
pompare în aglomerarea Bolintin Vale". Valoarea contractului s-a ridicat
la 14.789.278 lei fără TVA, sursele de finanţare fiind Fondul de Coeziune,
Bugetul de Stat, contribuţia SC APA SERVICE SA si Bugetul Local.

Investiţiile realizate de SC Straco Grup SRL au vizat reabilitarea şi
extinderea a 26 Km reţele apă şi a 26 Km reţele canalizare precum şi
construirea a 5 staţii de pompare ape uzate. 

Realizarea acestor investiţii contribuie la atingerea obiectivelor Axei
Prioritare 1 "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă
uzată", în principal, îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţie şi
a standardelor de mediu prin asigurarea serviciilor de apă şi canalizare
la tarife accesibile, asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile
în toate aglomerările umane şi îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apa.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional
Sectorial de Mediu

Titlul proiectului: „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare
cu apă şi canalizare în jud. Giurgiu"

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul APA SERVICE SA, din
str. Uzinei nr. 2, Giurgiu. 

Persoana de contact: Neagu Lucica, Telefon: 0246/212227, Fax:
0246/215071 (P)

comunicat de presă

O eliminare care s-a
produs, din acest proiect de
lege este cea referitoare la
articolul 139. În situaţia în
care apar, în anumite
interceptări, convorbiri între
avocat şi clientul său, acestea
sunt exceptate din reţinerea
la probă. În ceea ce priveşte
procedurile de informare
care au loc între procuror,
instanţă, respectiv persoana
care a fost interceptată, s-a
eliminat condiţia informării
'de îndată'', a precizat
Gabriela Scutea, secretar de
stat în Ministerul Justiţiei,
după recenta  şedinţă  a
comisiei.

Modificările referitoare la
interceptări, arătând că
interceptările în care sunt
surprinse convorbiri între
inculpaţi şi avocaţii lor nu
pot fi folosite ca probe.
Inculpaţii pot fi interceptaţi,
iar în situaţia în care sunt
surprinse şi convorbiri între
aceştia şi avocaţii lor sunt
apărate de confidenţialitate
şi ele nu pot fi folosite ca
probe. Sunt nişte elemente
referitoare la
confidenţialitate la care
trebuie să ne raportăm
pentru că acesta este scopul
avocaturii. Cu toate acestea,
există prevederi care nu
împiedică atunci când şi
avocatul este suspect sau
inculpat într-o cauză ca
limitările să nu mai subziste.
În momentul în care avem şi
o acuzaţie formulată
referitoare la avocat,
limitările nu sunt aplicabile,
a explicat Scutea.
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