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VIAŢĂ PRIN APĂ ÎN JUDEŢUL ARGEȘ
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL ARGEȘ, ce se 
va derula pe o perioadă de 47 de luni, face un pas înainte pentru 
dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și are ca obiectiv 
principal furnizarea unei strategii locale pentru dezvoltarea 
sectorului de apă și apă uzată în vederea conformării la directivele 
și standardele europene de mediu.

Proiectul va acoperi principalele zone urbane din județul Argeș, 
respectiv: aglomerarea Pitești � (localitățile: Pitești, Ștefănești, 
Bascov, Mărăcineni, Merișani, Bradu, Albota, Moșoaia), 
aglomerarea Topoloveni � (localitatea Topoloveni) și aglomerarea 
Costești-Buzoiești � (localitățile: Costești, Buzoiești).

Proiectul include investiţii majore în sistemele de alimentare cu 
apă și canalizare din judeţul Argeș și urmărește îmbunătăţirea 
calităţii apei potabile și a accesului la infrastructura de apă și apă 
uzată, contribuind la creșterea standardului de viaţă și la 
menţinerea unui mediu curat.

Proiectul în valoare de 99.776.000 milioane Euro va fi finanţat din 
Fondul de Coeziune, bugetul naţional, bugetul local și din 
contribuţia Operatorului.

Apa este importantă pentru sănătate.
Să învăţăm să preţuim fiecare picătură!

� Material realizat în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea 
   infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Argeș”
� Editorul materialului: SC Apă Canal 2000 SA Pitești
� Data publicării: iunie 2013
� Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
   oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
� Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de 
   Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


