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A fost finalizat Contractul de Lucrari nr.2 in cadrul etapei a II-a a
proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş”
A fost finalizat Contractul de proiectare si executie (Fidic Galben) privind:
„Relocarea/ remedierea Depozitului de la Costeşti”, incheiat intre Autoritatea
Contractanta Judetul Arges si ASOCIEREA formata din: S.C. VALAH CONSTRUCT
GRUP S.R.L. / S.C. ZEUS S.A. / S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L., valoarea
contractului fiind de 4.521.396,31 lei, fara TVA.
In acest sens, in perioada 19-20.06.2014, s-a desfasurat activitatea de receptie
a lucrarilor executate, prin vizualizarea in teren a lucrarilor, verificarea documentelor
cuprinse in Cartea Constructiei, a rapoartelor Proiectantului si Supervizorului, nefiind
constatate neconcordante de catre comisia de receptie a lucrarilor.
Scopul contractului a fost astfel atins, respectiv eliminarea atat a depozitului
neconform de deseuri al orasului Costesti, precum si a efectelor nocive produse asupra
solului pe care a functionat acesta, prin eliminarea deseurilor si a solului contaminat si
redarea suprafetei in circuitul agricol.
Cel de-al doilea contract de lucrări - Contractul de proiectare si executie CL3
(Fidic Galben) privind „Extinderea staţiei de sortare de la depozitul Albota şi
îmbunătăţirea staţiilor de compostare Campulung şi Albota”, se află, în prezent,
în faza de finalizare a partii de proiectare (50% - lotul nr.1 si 98% -lotul nr.2), lucrările
urmând a fi începute în luna iulie a acestui an.
Referitor la contractul de executie de lucrări privind „Închiderea depozitului
Curtea de Argeş şi construirea Facilităţilor destinate Managementului Integrat al
Deşeurilor”, precizam faptul ca, in cadrul procedurii de atribuire aflata in prezent in
desfasurare, au fost depuse un numar de 12 oferte: 5 pentru lotul nr.1 si 7 oferte
pentru lotul nr.2.
Reamintim faptul ca proiectul „Managementul integrat al deşeurilor solide
în judeţul Argeş etapa a II-a”, a fost aprobat pentru finanţare în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Mediu - Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1, cu o
valoare eligibilă totală de 69.818.367 lei, fără TVA, din care 55.854.694 lei
reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul European de
Dezvoltare Regională.
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