COMUNICAT DE PRESĂ

REŢELE DE APĂ ŞI CANALIZARE MODERNE ÎN PANCIU
În data de 23 martie a.c. s-a desfăşurat conferinţa de presă cu ocazia începerii oficiale a
contractului de lucrări „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în
aglomerarea Panciu, judeţul Vrancea - Lot 1 , Lot 2 si Lot 3"
Miercuri, 23 martie 2011, a fost organizată conferinţa de presă de deschidere oficială a contractului de lucrări
„Reabilitarea si extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Panciu, judeţul Vrancea – Lot 1,
Lot 2 şi Lot 3” care face parte din proiectul finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin
Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu – Axa Prioritară 1 şi anume „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA
SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL VRANCEA”.
Contractul de lucrări a fost semnat în 15 martie 2011 şi are o valoare de 29.259.396,02 lei. Durata
contractului este de 28 luni, perioada de executare a lucrărilor fiind martie 2011 – iunie 2013. De aceste investiţii vor
beneficia atât oraşul Panciu cât şi satele componente Neicu, Satu Nou, Crucea de Jos, Crucea de Sus şi Dumbrava.
Lucrările incluse în cadrul contractului pentru aglomerarea Panciu constau în reabilitarea a 17,6 km din
reţelele de alimentare cu apă precum şi extinderea acestora pe o lungime de 14,7 km, la acestea fiind adăugate
lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de canalizare a aglomerării pe o lungime de 21,2 km, respectiv de 13 km.
De asemenea se vor construi 3 staţii de pompare noi şi se va realiza un nou sistem de aducţiune pe o lungime de
2,3 km.
Investiţiile sunt necesare deoarece anumite conducte de apă au peste 100 ani vechime, pierderile de apă
fiind semnificative iar canalizarea oraşului este în mare parte mai veche de 40 de ani. În urma lucrărilor infiltraţiile în
sistemul de canalizare vor fi reduse, reţeaua urmând a fi conectată la noua staţie de epurare. La finalizarea
contractului, locuitorii oraşului Panciu vor beneficia de un sistem accesibil, modern şi eficient de alimentare cu apă şi
canalizare care va răspunde nevoilor actuale ale comunităţii.
La această conferinţă de presă au participat reprezentanţi ai Beneficiarului, SC CUP SA Focşani, ai
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”, reprezentanţi ai Primăriei oraşului Panciu şi ai Consiliului
Local, ai Consiliului Judeţean Vrancea, ai companiei Louis Berger - firma de consultanţă pentru întregul proiect
împreună cu reprezentanţii Antreprenorului, Asocierea SC HIDROCONSTRUCŢIA SA şi SC PROBIT SRL, precum şi
reprezentanţi ai mass-media din Judeţul Vrancea.
Dl Gh. Vasilescu, directorul general al SC CUP SA Focşani a declarat următoarele: „Ţin să vă împărtăşesc
ceea ce a remarcat mai devreme dl. primar arătându-mi o carte despre istoricul oraşului Panciu scrisă de Adrian
Căpăţână încă din 1940 în care se menţionează că prima alimentare cu apă a oraşului a fost executată în 19061907. Cei de atunci se întrebau cine şi când va reuşi executarea altor surse de captare în afară de Aluna şi Păstrăvul
pentru alimentarea cu apă a oraşului. Iată că, după 100 de ani, reuşim împreună să avem o astfel de realizare foarte
importantă.”
În acelaşi timp un mesaj foarte important ce a fost transmis către cetăţeni, care vor fi informaţi în timp util cu
toate detaliile necesare, este faptul că lucrările de reabilitare şi extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi
canalizare pot produce zgomot şi praf, pot cauza discontinuităţi în asigurarea fluenţei circulaţiei iar la branşarea
noilor reţele se pot face opriri temporare în furnizarea apei potabile, etc. Detalii importante legate de calendarul de
lucrări vor fi făcute publice prin intermediul site-ului de web www.cupfocsani.ro (site în curs de actualizare),
dar şi prin intermediul mass-media din judeţul Vrancea şi al materialelor de informare difuzate în masă.
La nivelul judeţului Vrancea valoarea totală a investiţiilor în sectorul de apă şi apă uzată ce se vor desfăşura
în cadrul acestui proiect se ridică la 107.068.652 euro din care 82.862.049 euro reprezintă contribuţia Uniunii
Europene, din Fondul de Coeziune. Prin acest program se va obţine o creştere a procentului de populaţie care va
avea acces asigurat la apă de la 65% în prezent la peste 95% (respectiv 159.997 locuitori) la finalul implementării
proiectului. În localităţile care vor beneficia de investiţii inclusiv in oraşul Panciu, populaţia va beneficia de servicii de
alimentare cu apă de calitate la tarife accesibile.
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