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UN NOU ÎNCEPUT PENTRU MĂRĂŞEŞTI: APĂ DE CALITATE ŞI CANALIZARE MODERNĂ 

În 30 martie a.c. s-a desfăşurat conferinţa de presă organizată la începerea oficială a contractului 
de lucrări „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea 

Mărăşeşti, Judeţul Vrancea  – Lot 1 şi Lot 2”  

 

Miercuri, 30 martie 2011, a fost organizată la sediul Casei de Cultură Mărăşeşti conferinţa de presă de 
deschidere oficială a contractului de lucrări „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în 
aglomerarea Mărăşeşti” care face parte din proiectul „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ 
ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL VRANCEA” finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul 
Operaţional Sectorial (POS) Mediu – Axa Prioritară 1.  

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 sunt asiguraţi de Uniunea 
Europeană, din Fondul de Coeziune. 

Contractul de lucrări pentru Mărăşeşti a fost semnat în 15 martie 2011 şi are o valoare de 14.052.249,18 lei, 89% 
reprezentând contribuţia Uniunii Europene, 2% fiind asiguraţi din Bugetul Local şi 9% dintr-un împrumut contractat de 
S.C. CUP S.A. 

Durata contractului este de 28 luni, perioada de executare a lucrărilor fiind martie 2011 – iulie 2013. 

În cadrul acestui proiect vor fi reabilitate conductele de alimentare cu apă care au peste 50 ani vechime ducând 
la reducerea cu 50% a pierderilor şi la realizarea de noi zone de monitorizare a apei  şi a unor sisteme de control 
moderne. Astfel, acoperirea cu servicii de furnizare apă va creşte de la 80% la aproximativ 100% din populaţia 
Mărăşeştiului iar serviciile de canalizare vor fi oferite la peste 85% din cetăţeni după 2014. Începând de anul acesta, 
în oraş vor fi 40 străzi în lucru pentru canalizare şi 39 străzi în lucru pentru sistemul de alimentare cu apă. 

În urma lucrărilor de reabilitare şi extindere, cetăţenii din Mărăşeşti vor beneficia de un sistem accesibil, eficient, 
modern şi uşor de întreţinut dar mai ales vor avea apă de calitate non-stop.  

La această conferinţă de presă au participat reprezentanţi ai Beneficiarului, SC CUP SA Focşani, ai Consiliului 
Judeţean, ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”, reprezentanţi ai Primăriei oraşului Mărăşeşti şi 
ai Consiliului Local, ai companiei Louis Berger - firma de consultanţă pentru întregul proiect împreună cu 
reprezentanţii Antreprenorului, S.C VEGA '93 SRL , precum şi reprezentanţi ai mass-media din Judeţul Vrancea. 

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. 

 
Date de contact: Mihaela Bordea, Ofiţer de Relaţii Publice, Unitatea de Implementare a Proiectului CUP SA Focşani                
Site: www.cupfocsani.ro ; Tel:  0237/22.64.00 Fax: 0237 / 22.64.02 E-mail: dorin.cenusa@cupfocsani.ro / piu@bbs.ro 

 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

 

http://www.cupfocsani.ro/
http://www.cupfocsani.ro/
mailto:dorin.cenusa@cupfocsani.ro

