
 

 

 

 

Proiect co-finantat prin Fondul de Coeziune 
 

    Comunicat de presa                                                            Data: 11 iunie 2013 

 
S-a semnat Contractul de „ Reabilitare, extindere si modernizare 

sisteme de alimentare cu apa si canalizare in Aglomerarile Strehaia, 
Comanda”  

   In data de 10.06.2013, la sediul SC SECOM SA, s-a semnat contractul de „ Reabilitare, 
extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare in Aglomerarile 
Strehaia, Comanda” din cadrul proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare in Judetul Mehedinti” Contractul, în valoare de 22.754.374,44 
lei, a fost atribuit, în urma licitaŃiei publice deschise, Asociatiei formata din SC Via Vita 
Constructii SRL, SC Orizonturi 2025 SRL, SC Cominco Oltenia SA, SC ERG TERMROM SA 
şi are o durată de executie de 18 de luni.  
   In cadrul acestui contract se vor reabilita, extinde si moderniza sisteme de alimentare cu 
apa si canalizare in orasul Strehaia, dupa cum urmeaza: 

• Retele apa potabila = 29,10 km 
• Retele canalizare = 22,60 km, 

respectiv in satul Comanda 
• Retele canalizare = 8,00 km 

    De asemenea, statia de tratare apa potabila din orasul Strehaia va fi reabilitata prin 
inlocuirea instalatiilor si echipamentelor vechi (trasee hidraulice, pompe, etc), echiparea 
statiei de tratare cu o instalatie de reducere a amoniului, respectiv constructia a 2 rezervoare 
de stocare apa potabila din otel. Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare in Judetul Mehedinti” are o valoare de 315.987.420 RON 
(din care autorităŃile locale contribuie cu 1,84%, SC SECOM SA contribuie cu 7,79 % prin 
intermediul unui imprumut contractat, 11, 99% contributie de la bugetul de stat si 78,38% 
contributie Uniunea Europeană –fonduri nerambursabile) şi este destinat investiŃiilor în 
infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mehedinti, respectiv: 
reabilitare/extindere conducte aductiune si distributie 246 km; rezervoare noi 10 bucati, statii 
pompare apa potabila 13 bucati, reabilitare/extindere colectoare apa uzata 225 km, statii 
pompare apa uzata 27 bucati, statii epurare noi 3 bucati si extindere statie epurare in 
Drobeta Turnu Severin, treapta biologica si tertiara. LocalităŃile incluse în acest proiect sunt  
Drobeta Turnu Severin, Cujmir, Cujmiru Mic, Aurora, Izimsa, Obarsia de Camp, Braniste, 
Goanta, Gura Vaii, Simian, Dedovita Noua, Cerneti, Dudasul Cernetului, Breznita de Ocol, 
Magheru, Strehaia, Comanda, Vinju Mare, Rogova, Baia de Arama, Brebina. 
 
   SC SECOM SA derulează al doilea mare proiect de investiŃii cu fonduri nerambusabile, 
după ce în anul 2004 a accesat un proiect ISPA în valoare de 41.600,000 EURO (din care 
31.200,000 euro fonduri nerambursabile).  
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