
                                             

        
                       
 

 
16.02.2016 

 În cadrul proiectului major Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Bistriţa-Năsăud au fost încheiate încă două contracte de lucrări  

 
SC AQUABIS SA a mai finalizat încă două contracte de lucrări din proiectul major Extinderea şi 

modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud.  Valoarea totală a proiectului major 
este de 291.046.487 lei, din care: 224.011.205 lei- Fond de Coeziune, 34.260.537 lei- buget de stat, 5.270.852 lei- 
buget local şi 27.503.893 lei- contribuţia SC AQUABIS SA printr-un credit BERD.  

 
Lucrările din Contractul de lucrări nr 3.1- Reabilitare şi extindere conducte de transport şi aducţiuni apă 

potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa-Obiect 4 Reabilitare aducţiune apă potabilă Bistriţa-
Crainimăt au fost încheiate iar comisia de recepţie se află în proces de preluare a noilor investiţii. 

Executantul lucrărilor a fost SC Hidroconstrucţia SA, valoarea iniţială a contractului fiind de 6.398.295,12 lei. 
În cadrul contractului s-a realizat reabilitarea conductei de aducţiune Bistriţa-Crainimăt pe o lungime de 10287 m. 
Se asigură în acest fel o capacitate adecvată a conductelor de alimentare cu apă care deservesc zonele rurale 
Lechinţa şi Teaca, făcând posibilă şi racordarea unor noi localităţi la această conductă magistrală.  

 
Un alt contract de lucrări finalizat este Contractul de lucrări nr 4- Extindere reţele de distribuţie a apei şi 

canalizare în aria de deservire Beclean, pentru acest contract fiind semnat procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în data de 02.02.2016.    

Executantul lucrărilor a fost SC Serbis SRL, valoarea declarată a investiţiei fiind de 14.886.383,90 lei.  În 
cadrul contractului s-au realizat următoarele: 

- extindere reţea de canalizare în oraşul Beclean pe o lungime de 4317 m   
- extindere sistem de alimentare cu apă Beclean pe o lungime de 593 m 
- reţea de canalizare în loc. Braniştea şi Măluţ- lungime de 10702 m 
- reţea de canalizare în loc. Baţa şi Reteag- lungime de 1819 m 
- reţea de canalizare în loc. Uriu şi Cristeştii Ciceului- lungime de 1427 m 
- sistem de alimentare cu apă în loc. Căianu Mic şi Căianu Mare- 11245 m conducte de aducţiune şi 10625 

m reţele de distribuţie. 
Prin aceste investiţii se asigură apă potabilă corespunzătoare cerinţelor legale pentru localităţi care nu au fost 

în trecut racordate la un sistem centralizat de alimentare cu apă, înlocuindu-se sursele locale de apă care erau 
necorespunzătoare din punct de vedere al normelor sanitare si al debitelor.   

De asemenea, prin realizarea sistemelor centralizate de canalizare, locuitorii nu mai sunt nevoiţi să utilizeze 
sistemele independente de epurare, respectiv fosele septice. S-a eliminat astfel o sursă importantă de poluare a 
Someşului Mare dar şi a pânzei de apă freatică.  

  
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   
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