
Demararea lucrărilor aferente proiectului 
„Reabilitarea sitului poluat istoric – amplasament fosta fabrică chimică 

(comuna Crângurile)”

În luna noiembrie a fost semnat contractul de lucrări din cadrul Contractului de Finanțare nr. 132034/28.04.2011 
dintre Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Local Crângurile, pentru Proiectul „Reabilitarea sitului poluat 
istoric – amplasament fosta fabrică chimică (comuna Crângurile)”.

Contractul, având ca obiect „Proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului”, a fost semnat în data de 
2.11.2012 între Consiliul Local Crângurile și Asocierea S.C. Uni-Recycling S.R.L. + Porr Umwelttechnik GmbH + 
S.C. Setcar S.A. + S.C. Mbs Group SRL. Prețul contractului este de 30.575.103,39 lei, la care se adaugă TVA în 
valoare de 7.338.024,81 lei. Termenul de finalizare a contractului este 01.05.2014.

La sfârșitul implementării proiectului, terenul aferent fostei fabrici chimice din localitate va fi redat 
comunității, fiind transformat într-un spațiu public de recreere.

Supervizarea lucrărilor face obiectul Contractului de Servicii „Asistență Tehnică pentru Supervizarea lucrărilor 
de execuție aferente proiectului”, semnat în data de 26.06.2012 între Consiliul Local Crângurile și S.C. Cris 
Consult Cons S.R.L. Prețul contractului este de 241.368 lei fără TVA.

Varianta de reabilitare a sitului poluat istoric constă în tratarea solului excavat până la 1 m adâncime pentru 
aproximativ 21.000 mc și stabilizarea in-situ a solului contaminat cu metale grele până la adâncimea medie 
de 5 m pentru aproximativ 40.000 mc.

Soluția de decontaminare se va implementa în cinci etape, astfel:
1.  Lucrări de eliberare a amplasamentului și eliminare deșeuri/resturi de vegetație/altele existente pe 

suprafața solului 
2. Lucrări de excavare, stocare temporară, tratare sol contaminat până la nivelul -1m de la suprafața solului
3. Lucrări de stabilizare și/sau solidificare in-situ până la un nivel mediu de 5 m de la suprafața terenului
4. Lucrări de dezafectare a construcțiilor temporare, refacere nivel teren remediat
5. Monitorizare pe termen lung

Începând cu luna noiembrie 2012, beneficiarii proiectului pot obține informații de actualitate referitoare 
la implementarea acestuia și accesând pagina web dedicată, la adresa www.primaria-crangurile.ro/posmediu/ 

Proiectul „Reabilitarea sitului poluat istoric – amplasament fosta fabrică chimică (comuna Crângurile)” este 
finanțat prin Programul Operațional Sectorial – „Mediu” 2007-2013, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemului 
integrat de gestionare deșeuri și reabilitare a siturilor poluate istoric. Valoarea totală a proiectului este de 
41.253.716 Lei fără TVA, dintre care 33.002.973 Lei – valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 7.425.669 
Lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat. Contribuția Beneficiarului din bugetul local se ridică 
la 825.074 Lei.

Pentru detalii suplimentare despre proiect vă rugăm să ne contactați. 

Persoana de contact:
Cristina Suzana Bărbulescu, responsabil comunicare
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Consiliul Local CRÂNGURILE - Comuna Crângurile, sat Bădulești, jud. Dâmbovița, cod poștal 137170
  Telefon: 0245/714.164 Fax: 0245/714.015

www.primaria-crangurile.ro/posmediu/ 


