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JUDEŢUL ARGEȘ SE DEZVOLTĂ
ÎMPREUNĂ CU TINE
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL ARGEȘ, 
derulat pe o perioadă de 47 de luni, are ca rezultat dezvoltarea 
sectorului de apă și apă uzată, facilitând crearea unei strategii 
locale pentru o evoluţie continuă a serviciilor din acest sector și 
alinierea lui la directivele și standardele europene de mediu.

Intră în circuitul reţelei de apă și canalizare și vei dispune de apă 
potabilă la orice oră din zi și din noapte! Fiecare locuitor al judeţului 
Argeș este la fel de important precum necesitatea de a avea un 
mediu de viaţă sănătos. Vrem ca tot mai mulți argeșeni să aibă 
parte de servicii la standarde ridicate de confort și calitate. Fii în 
pas cu evoluţia, conectează-te la reţeaua de apă și canalizare! Te 
așteptăm alături de noi. 

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 menţine-
rea unui mediu curat.

Proiectul în valoare de 427.094.037 lei este finanţat din Fondul de 
Coeziune, bugetul naţional, bugetul local și din contribuţia Opera-
torului.

Fii alături de noi! Să facem împreună un pas 
pentru dezvoltarea județului Argeș!
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