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INFORMARE PUBLICA 

... ... ... ... 
SERVICIUL PUBLIC DE APA~I CANALIZARE COMUNA VALEA CALUGAREASCA 

Contractul de conceslonare a servlclulul public de apa potabila ~i canallzare a fost inchelat 

In data de 01.07.2002. 

Durata concesiunii este de 25 ani, adica, pana la data de 01.07 .2027. 

La Obligatiile Concesionarului (Jovila), art.15.1 este st ipulat: "sa preia In sarcina lntreaga 

responsabilitate legata de exploatarea, lntretinerea ~i repararea bunuri lor ce conduc la buna 

desfa~urare a serviclului concesionat'' precum ~i art.15.2: "sa elaboreze ~Isa prezinte anual spre 

aprobare Concedentului (Primaria} programul lucrarilor de reparatii capitale, l nlocuirile ~i 

modern izarile necesare pentru lmbunatatirea serviciului public concesionat, care nu are 

corespondent financiar In structu ra tari felor legal a probate". 

La Obligatiile Concendentului (Primaria) art.17.3: "sa stabileasca strategia de dezvoltare pe 

termen scurt, mediu ~i lung a serviciului public concesionat ~i sa a probe programele de investitii 

corespunzatoare acestui scop. 

Art.17.4: "sa faca demersurile necesare pentru pregatirea, aprobarea, finantarea ~i urmarirea 

obiectivelor de investitii cuprinse in programul de la aliniatul precedent". 

Foarte important ~I de retlnut, investitiile trebuie executate de catre primarie. Partea pe ca re 

SC Jovila o investe~te anual este cota de dezvolta re, In medie 50.000 lei/an. 

PROGRAMUL DE INVESTITll PE TERMEN SCURT, MEDIU ~I LUNG 

Perioada 2020-2023 

PETERMEN SCURT 

1. Denisiparea unu i numar de 5 foraje de la statia de pompare din satul Rachieri - executata 

2. Automatizare rezervor de 500 me i n oglinda cu statia de pompare - executata 

3. Spalarea, cu ratirea ~i dezinfectarea ambelor rezervoare de 100 me ~i de 500 me - executata 

de doua ori. 

4. Achizitionat ~i montat grup nou de pompare (3 pompe} - executata 



S. Suntem in procedura de achizitionare statie de clorinare Tn cadrul statiei de pompare din 

sat ul Rachieri. Clorinarea apei prin proces automatizat, se realizeaza atunci cand exista Tn sursa 

de apa o infestare cu bacterii, dar ?i pentru oxidarea fierului, manganului sau altar substante 

organ ice oxidabile din a pa. Totodata, avand Tn vedere ca toate forajele au conducte separate 

(individual) acestea trebuie unificat e inainte de intrarea Tn rezervor, unde va fi montat 

debitmetrul cu impuls pentru dozarea automata. - Procedura se afla in derulare 

6. Datorlta faptului ca, la satele Darvari ?i Coslegi, reteaua de apa este legata din satul Arva, 

multe sate raman fara apa sau au presiune scazuta. 

Asftel, s-a luat masura pentru a se executa un foraj nou Tn satul Pantazi, de unde se var 

alimenta ?i satele Darvari ?i Coslegi, Tntrerupandu-se alimentarea cu apa din satul Arva. 

Prin aceasta operatiune, satele Valea Poienii, Valea Ursoi, Valea Larga, etc var avea cantitatea 

semnificativ mai mare ?i optima (necesara) de apa. 

Pentru asta, s-a curatat un perimetru Tn satul Pantazi, s-a intabulat terenul ~i s-a Tncheiat 

contractul de prestari servicii de avizare a locului unde va fi forat putul. La acest moment, avem 

Avizul preliminar, Studiul hidro, Certificatul de urbanism, documentatia fiind depusa pentru 

obtinerea aviza rii. - Procedura se afla in derulare 

lmediat obtinerii avizarii, demaram procedura de fora re a putului nou Tn Pantazi. 

Putul va fi echipat ?i se va achizitiona ~i un grup de pompare. 

Extinderi de retele de apa in zonele unde nu exista. 

PE TERMEN MEDIU 

1. La statia de alimentare cu apa din satul Pantazi, se va achizitiona ?i manta o statie 

automatizata de clorinare. 

2. A fast depus pe Programul National de lnvestii Anghel Saligny realizarea obiectivului de 

investltii: "Moderniza rea $i extinderea sistemului de alimentare cu apa $i canalizare, comuna 

Valea Calugareasca, judetul Prahova". 

Prin acest proiect se dore?te realizarea reabilitarii frontului de captare ?i statiei de tratare Tn 

satul Rachieri, rezervor nou, realizarea unei retele de colectare a apelor uzate pe o lungime de 

8400 ml, precum ?i reabilitarea statiei de epurare cu o noua treapta biologica. 



PE TERMEN LUNG 

Dupa finalizarea tuturor lucrarilor, analizam cu speciali~ti i'n domeniu ~i vedem daca mai vor mai 

fi necesare alte investitii. 

Referitor la actionarea in instanta a SC Jovila, suntem pe final cu pregatirea tuturor 

documentelor necesare pentru depunerea acestora la Tribunalul Prahova. 


