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 În cadrul proiectului  "Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape 
uzate şi branşamente individuale în localităţile din judeţul Bistriţa-Năsăud" se vor prelua 

lucrările aferente lotului 3 
 

 SC AQUABIS SA a implementat și este în curs de finalizare a lucrărilor din cadrul contractului 
"Extindere de reţele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în 
localităţile din judeţul Bistriţa-Năsăud".   
 Valoarea totală a proiectului este de 101.862.863 lei, fără TVA, din care fonduri nerambursabile 
(Fondul de coeziune şi bugetul de stat): 79.015.665 lei.  
 În prezent sunt în curs de preluare lucrările din cadrul Lotului 3  - Extindere rețele de apă, 
canalizare și branșamente individuale în com. Feldru și com. Șanț, jud. Bistrița-Năsăud. 
 Lucrările au fost realizate de asocierea SC. Mis Grup. SRL, SC Boccardo Entreprise SRL, 
Hidrocanal SL, SC TCM Nord SA, lider SC. Mis Grup. SRL.  
 Valoarea lucrărilor din cadrul lotului 3, conform contractului, este de 25.854.369,4 lei din care 
diverse și neprevăzute 1.368.746,33 lei. 

Acest contract este structurat în următoarele obiecte: 
Obiect 16.  Extindere rețea distribuție apă potabilă în com. Feldru -Etapa II, jud. Bistrița-
Năsăud   
Obiect 17.  Extindere rețea canalizare în comuna Feldru- Etapa II, jud. Bistrița-Năsăud 
Obiect 18. Sistem de alimentare cu apă în comuna Șanț, jud. Bistrița-Năsăud 
Obiect 19. Sistem de canalizare în comuna Șanț, jud. Bistrița-Năsăud.  

 Lucrările prevăzute prin contractul de finanţare pentru aceste obiecte sunt: 
- 29 km conducte apă potabilă 
- 1512 branşamente la conducte de alimentare cu apă 
- 36,3 km conducte de canalizare 
- 2233 racorduri la conducte de canalizare. 

 Numărul locuitorilor care beneficiază de investiţiile în cadrul lotului 3 este de aprox 7000 locuitori. 
  
 Odată cu finalizarea lucrărilor din cadrul lotului 3 se încheie toate lucrările prevăzute în cadrul 
proiectului. Este astfel îndeplinit obiectivul general al proiectului, respectiv dezvoltarea unui sistem 
durabil de alimentare cu apă  şi  ape reziduale în judeţul Bistriţa-Năsăud, prin îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor existente şi reducerea impactului negativ al evacuărilor de ape uzate, în conformitate cu 
practicile şi politicile UE şi în contextul Axei Prioritare 1 a POS de mediu. 
 Aria de proiect a vizat 11 unităţi administrativ-teritoriale: Municipiul Bistriţa, comuna Nimigea, 
comuna Şieu Odorhei, comuna Şintereag, comuna Uriu, comuna Chiuza, comuna Cetate, comuna 
Budacu de Jos, comuna Şieu- Măgheruş, comuna Feldru, comuna Şanţ.  
 Prin investiţiile din cadrul proiectului se asigură apă potabilă corespunzătoare cerinţelor legale 
pentru localităţi care nu au fost în trecut racordate la un sistem centralizat de alimentare cu apă, 
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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 apelor de suprafață 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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