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18 mai 2021 

 
HIDRO PRAHOVA SA a început lucrările de reabilitare la Stația de Clorinare 
Gura Diham din Bușteni. 
 
Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în 
județul Prahova, anunță începerea lucrărilor de reabilitare a Stației de clorinare Gura Diham, 
amplasată în orașul Bușteni, obiectiv de investiții inclus în Contractul de lucrări “Reabilitare și 
extindere stații de tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia – Județul Prahova” (CL1 Lot 
3).  
 
Reabilitarea Stației Gura Diham se va realiza prin automatizarea instalației de clorinare, care va 
asigura clorul necesar dezinfecției apei potabile provenite din captarea Gura Diham, beneficiari 
fiind locuitorii orașului Bușteni.   
 
Valoarea investiției se ridică la suma de 751175,25 lei, finanțarea fiind asigurată în proporție de 
91,87% prin Proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și     
canalizare în județul Prahova”, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, cealaltă 
parte a contribuției fiind acoperită de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, precum și din bugetele 
locale.  
 
Termenul de execuție este de 24 de luni de la data începerii efective a lucrărilor, Stația de la 
Gura Diham fiind prima Stație de clorinare inclusă de operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA 
într-un program de reabilitare, prin Contractul de lucrări “Reabilitare și extindere stații de       
tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia – Județul Prahova”.  
 
În cursul lunii iunie 2021, HIDRO PRAHOVA SA va emite ordinul de începere a lucrărilor și pentru 
Stația de clorinare Parc Azuga și Aducțiunea Azuga, investiții ce vor contibui la îmbunătățirea 
calității apei potabile în această zonă.   
 
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020. 


