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SC AQUABIS SA  a semnat un contract de lucrări pentru realizarea staţiilor de 

epurare şi a colectoarelor de transfer la nivel de judeţ 
 
SC AQUABIS SA continuă implementarea proiectului major finanţat din Fondul 

de Coeziune, un nou contract de lucrări fiind semnat în data de 14.05.2012. Acest 
contract - Staţii de epurare apă uzată şi colectoare de transfer pentru clusterele Bistriţa, 
Beclean, Salva, Sîngeorz-Băi - prevede realizarea următoarelor obiective: 

- Modernizarea Staţiei de Epurare ape uzate Bistriţa şi achiziţii de echipamente, 
- Staţie de epurare nouă în localitatea Beclean, 
- Colector de transfer ape uzate menajere Petru Rareş – Beclean, 
- Staţie de Epurare nouă în localitatea Salva, 
- Colector de transfer ape uzate menajere Năsăud – Salva, 
- Colector de transfer ape uzate menajere Rodna- Sîngeorz-Băi, 
- Extinderea staţiei de epurare Sîngeorz-Băi. 

Contractul s-a semnat între SC Aquabis SA, în calitate de autoritate 
contractantă şi asocierea dintre SC Hidrocanal SRL (lider al asocierii) şi Von Roll 
BHU Umwelttechnik GmbH, în calitate de prestator. Valoarea contractului este de 
73.511.468 lei, fără TVA. Lucrările se vor efectua în 24 de luni. 

La finalizarea acestui contract va fi asigurată epurarea apelor uzate, în 
conformitate cu cerinţele legale în vigoare şi cu angajamentele asumate prin Tratatul de 
Aderare la Uniunea Europeană, pentru toate localităţile deservite de aceste staţii de 
epurare.  

Costul total al întregului proiect din care acest contract face parte este de 344 
328 828 lei. Sursele de finanţare sunt după cum urmează:  265 021 291 lei- grantul din 
Fondul de Coeziune,   40 532 668 lei- subvenţia de la bugetul de stat,  6 235 795 lei- 
subvenţie de la bugetul local şi 32 539 074 lei- asiguraţi de către SC AQUABIS SA, 
printr-un credit de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.  

 
 
Persoana de contact: ing. Ion Şandru, Director General, SC AQUABIS SA; Tel: 0263-

21.40.14, Fax: 0263-21.66.08, E-mail: office@aquabis.ro  
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