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SC AQUABIS SA a semnat încă un contract de lucrări
În cadrul proiectului finanţat din Fondul de Coeziune implementat de SC AQUABIS
SA a mai fost semnat un contract de lucrări- . Reabilitare şi extindere reţele de distribuţie a
apei şi canalizare în localităţile Năsăud, Salva, Sîngeorz Băi şi Maieru; Aducţiuni apă
potabilă pentru localităţile Rebra-Năsăud şi Maieru. Contractul a fost semnat în data de
13.05.2014, valoarea sa fiind de 37.257.385,04 lei.
Semnatarii contractului sunt SC Aquabis SA, în calitate de autoritate contractantă şi
asocierea dintre SC Cartel Bau SA şi SC General Construct SA, în calitate de prestator.
Lucrările se vor efectua în 14 de luni.
În cadrul contractului se vor realiza următoarele:
 Reţea de canalizare menajeră în Salva: - 9.949 m, conductă de refulare - 1.414 m, 2 staţii
de pompare.
 Reabilitare conductă de aducţiune Rebrişoara- Năsăud şi reabilitare sistem de alimentare
cu apă în Năsăud: reabilitare conductă de aducţiune - 5.930 m, staţie de pompare apă
potabilă, conductă de refulare - 1.487 m, reabilitare rezervoare de înmagazinare,
reabilitare şi extindere conducte de distribuţie - 8.036m.
 Extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă în Telciu: lucrări de reabilitare la
captare, inclusiv staţie nouă de tratare apă potabilă, reabilitare rezervoare de
înmagazinare, reabilitare şi extindere conducte de distribuţie - 7.995 m.
 Extindere şi reabilitare reţele de canalizare în Sîngeorz- Băi: - 17.497 m.
 Reţea de canalizare menajeră în localităţile Maieru şi Anies: - 9.297 m, 1 staţie de
pompare.
 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Maieru şi Anieş: conducta aductiune 3.150 m; rezervor de înmagazinare, instalatie de clorinare, conductă de legatura de la
rezervor la reţeaua existentă - 350 m.
 Extindere şi reabilitare reţele de alimentare cu apă în Sîngeorz- Băi: reabilitare conducte
de distribuţie în Sîngeorz- Băi - 8.104 m, staţie de pompare apă potabilă pentru
alimentare Cormaia, extindere conducte de distribuţie - 2.047 m.
Implementarea acestui contract va contribui la realizarea obiectivului major al
întregului proiect: reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi
tratare a apelor uzate în localităţile cuprinse în proiect, în scopul conformării cu obligaţiile
privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare precum şi cu obiectivele Programului
Operaţional Sectorial de Mediu.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune.
Pentru întrebări legate de proiect, vă rugăm să vă adresaţi Unităţii de Implementare a Proiectului din cadrul
AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014 sau e-mail uip@aquabis.ro

