UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

Instrumente Structurale
2007-2013

comunicat de presă
Data publicării: …….03.2014

de presă

Stadiul implementării proiectului
„Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş”
Etapa a II-a

Proiectul „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş, etapa a II a”,
aprobat pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu - Axa
prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1, are o valoarea totală eligibilă de
69.818.367 lei, fără TVA, din care 55.854.694 lei reprezintă contribuţia
nerambursabilă a Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Pentru îndeplinirea obiectivului general al acestui proiect, respectiv dezvoltarea unui
sistem de management integrat al deşeurilor solide pentru zonele din Etapa a II-a (Curtea
de Argeş, Domneşti şi Costeşti), până în prezent, au fost semnate trei contracte de
servicii, două contracte de lucrări, urmând ca ultimul contract de lucrări (şi cel mai
important pentru această investiţie) să fie, din nou, scos la licitaţie în vederea atribuirii,
ca urmare a anulării primei proceduri de atribuire desfăşurate, prin decizia Curţii de Apel
Braşov.
Primul contract de lucrări - Contractul de proiectare si executie CL2 (Fidic Galben)
privind „Relocarea / remedierea Depozitului de la Costeşti” este finalizat în proporţie
de 95%, în cadrul termenului contractual asumat.
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
proiectare, lucrările urmând a fi începute în luna mai a acestui an.
Referitor la cel de al treilea contract de lucrări - Contractul de executie CL1 privind
„Închiderea depozitului Curtea de Argeş, Construirea Celulei 2 şi construirea
Facilităţilor destinate Managementului Integrat al Deşeurilor” documentaţia de
atribuire pe loturi a lucrărilor a fost transmisă în SEAP, în vederea avizării acesteia de
către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
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