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Conferință de presă la finalizarea contractului 
„Reţele de canalizare în localitatea Homocea, judeţul Vrancea” 

 
 

Compania de Utilități Publice SA Focşani a organizat, în data de 18 februarie 2016, la Consiliul 
Județean Vrancea, o conferință de presă cu ocazia finalizării contractului privind realizarea 
rețelei de canalizare în localitatea Homocea, județul Vrancea. 
 
Atât reprezentanții presei cât și publicul au avut astfel prilejul de a cunoaște în detaliu etapele 
derulării contractului, cuantumul investiției, rezultatele concrete și beneficiile aduse 
comunităților locale din comuna Homocea (satele Homocea și Lespezi) din județul Vrancea. 
 
Investiția de realizare a rețelei de canalizare în localitatea Homocea s-a ridicat la o valoare de       
9.668.206, 71 lei fără TVA, sumă aferentă unei perioade de implementare de 28 de luni. 
 
Urmărind îmbunătățirea sistemelor de apă uzată de pe plan local, în vederea ridicării acestora 

la standarde europene, investiția a avut drept rezultat extinderea rețelei de canalizare cu 

15.506 m și construcția unei conducte de refulare de 1.388 m. 

Ca urmare a investiției derulate, s-a realizat o îmbunătățire considerabilă a serviciilor oferite 

locuitorilor din comuna Homocea, un număr de peste peste 6.387 de beneficiari având acum 

acces la servicii moderne de canalizare. 

 
În calitate de unic operator regional, SC CUP Focșani SA este responsabil de asigurarea 
serviciilor de calitate în ceea ce priveşte furnizarea de apă potabilă și de asigurarea epurării 
corespunzătoare a apei uzate. Compania implementează proiectul „REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL VRANCEA”, o inițiativă amplă 
desfășurată în 19 localități din județul Vrancea, încadrate în şase aglomerări: Focşani, Odobeşti, 
Panciu, Adjud, Mărăşeşti şi Homocea. Proiectul, cu o valoare totală de 107.086.652 Euro este 
cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013. 
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