Recepţie finală pentru staţiile de epurare din Pâncota şi Păuliş
În data de 12 martie a.c. a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie Finală pentru
lucrările executate prin contractul CL8 – Staţii de epurare noi în Pâncota şi Păuliş şi
colector de transfer ape uzate aferent, demarat în cadrul Proiectului CCI Nr.
2009RO161PR001/19314 - Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată din judeţul Arad şi încheiat în cadrul Proiectului Cod SMIS 2014+ 106974 Fazarea
proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul
Arad.
Contractul, care s-a semnat în 25.08.2014, a fost unul de tip proiectare – execuţie şi a cuprins
proiectarea de detaliu şi execuţia construcţiilor civile, a instalaţiilor mecanice şi electrice, inclusiv
furnizarea şi montarea echipamentelor aferente, pentru staţiile de epurare din Pâncota şi Păuliş,
fiind prevăzut şi colectorul de transfer ape uzate către Staţia de Epurare Păuliş.
Prin acest contract au fost construite două staţii de epurare noi: una în oraşul Pâncota, proiectată
pentru o populaţie de 7.000 locuitori la un debit mediu zilnic de 1.146,1 mc/zi şi una în localitatea
Păuliş, proiectată pentru o populaţie de 7.000 locuitori la un debit mediu zilnic de 1.236,97 mc/zi,
care va deservi localităţile Păuliş, Miniş, Ghioroc şi Cuvin.
Contractul a beneficiat de Perioada de Notificare a Defectelor, timp în care a fost monitorizată şi
testată funcţionarea celor două obiecte construite, şi au fost remediate defectele constatate.
Valoarea totală a investiţiei este de 20.637.313,08 lei.
Valoarea totală a proiectului major este de 148.441.066 lei, din care 89,98% reprezintă finanţare
nerambursabilă formată din contribuţii de la: Fondul de Coeziune (85%), Bugetul de Stat (13%) şi
bugetul autorităţilor locale din aria proiectului (2%), diferenţa de 10,02% fiind asigurată de
Compania de Apă Arad S.A. Finanţarea a fost obţinută în vederea continuării şi finalizării
investiţiilor începute cu fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 20072013 (POS Mediu 2007 – 2013).
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