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Comunicat 
 

 Subscrisa, S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A., cu sediul in Targoviste, B-dul. I.C. Bratianu, nr. 50, 

judetul Dambovita, reprezentata prin Ec. Dumitru Adrian – Director General, Tel. - 0245.614.403; Fax – 0245.611774, va 

aduce la cunostinta ca in data de 31 mai 2017, la Sala Unirii din cadrul Consiliului Judetean Dambovita, a avut loc ceremonia 

de semnare a contractului de finantare ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada  2014-2020”, intre 

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurile Europene, S.C. Compania de Apa Targoviste – 

Dambovita S.A. si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA Dambovita. 

 Valoarea totala a contractului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Dâmbovița, în perioada  2014-2020”, cofinanțat din fonduri de coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 

(POIM), Axa prioritară 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, este de 

222.080.725 euro. 

Cu ocazia evenimentului de semnare a contractului de finanţare, în valoare totală de 27.617.334, 65 lei – inclusiv TVA, 

au fost evidenţiate principalele beneficii ale acestui program pentru judeţul Dâmboviţa, de care vor beneficia 51 de localităţi 

dâmboviţene, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Dâmbovița, proiectul constand in creșterea nivelului 

de colectare şi epurare a apelor uzate urbane precum şi a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației. 

 La acest eveniment au participat ministrul delegat în Ministerul Fondurilor Europene (MFE) – Rovana Plumb, 

președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Alexandru Oprea, Adrian Țuțuianu – senator, vicepreședintele CJD și 

președinte ADI Apă Dâmbovița – Claudia Gilia, primarul municipiului Târgoviște – Cristian Stan, directorul general al Direcției 

Generale a POIM – Cătălin Gheran, directorul general al SC Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA – Adrian Dumitru, 

prefectul judeţului Dâmboviţa – Antonel Jîjîie, secretarul de stat în Ministerul Mediului – Laurențiu Neculaescu, directorul 

general al Organismului Intermediar Pitești, Regiunea 3 Sud Muntenia – Petruța Baron, vicepreședintele Consiliului Județean 

– Alin Manole, parlamentarii: Oana Vlăducă, Carmen Holban, Corneliu Ştefan, Dumitru Lupescu, reprezentanți ai SC 

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA, primarii celor 51 de unități administrativ-teritoriale care au în derulare proiecte 

pe POIM, precum şi reprezentanţi ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Dâmbovița.  
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