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Un nou contract de lucrări a fost semnat de către SC AQUABIS SA în cadrul 

proiectului finanţat din Fondul de Coeziune   
 
În data de 10.10.2012, SC AQUABIS SA a semnat un nou contract de lucrări  în 

cadrul proiectului finanţat din Fondul de Coeziune. Obiectul acestui contract este 
Reabilitare reţele de distribuţie apă şi canalizare în municipiul Bistriţa, reţele de 
distribuţie apă şi aducţiuni în localităţile din Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă 
Bistriţa.   

Contractul s-a semnat între SC Aquabis SA, în calitate de autoritate 
contractantă şi SC Serbis SRL, în calitate de prestator. Valoarea contractului este de 
24.315.759,93 lei, fără TVA. Lucrările se vor efectua în 18 luni. 

Următoarele lucrări vor fi realizate în cadrul contractului:  
- Reabilitare reţea de canalizare în mun. Bistriţa: 8677 m, 
- Reabilitare reţea de distribuţie apă în mun. Bistriţa: 12721 m, 
- Aducţiune apă potabilă în loc. Sărăţel: 300 m, 
- Reţea de distribuţie a apei potabile în loc. Sărăţel: 2941 m, 
- Aducţiune apă potabilă în loc. Şieu-Odorhei: 5586 m, 
- Reţea de distribuţie a apei potabile în loc. Şieu-Odorhei: 5891 m, 
- Reţea de distribuţie a apei potabile în loc. Cociu- Mogoşeni: 4226 m, 
- Reţea de distribuţie a apei potabile în loc. Şintereag: 8918 m, 
- Reţea de distribuţie a apei potabile în loc. Nimigea: 21214 m. 
 Realizarea 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.  

  
 
 
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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