
  

 
 

                                                                
 

24.04.2018  
 

S-a semnat contractul de lucrari pentru lot 3 Lucrari retea de canalizare menajera in 
localitatea Salva si extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa in localitatea 

Telciu  
 

In  data de 11.04.2018 s-a semnat contractul de lucrari pentru LOT 3 Lucrari retea de 
canalizare menajera in localitatea Salva si extindere si reabilitare sistem de alimentare cu 
apa in localitatea Telciu care este parte a proiectului „ Reabilitare si extindere retele de 
distributie a apei si canalizare in localitatea Nasaud, Salva, Singeorz-Bai si Maieru; 
aductiuni apa potabila pentru localitatea Rebra-Nasaud si Maieru”. 

 
Proiectul este cofinantat din Fonduri Europene (76.97%) Bugetul de Stat (11.77%) 

Bugetul Local( 1.81%) si contributie SC AQUABIS SA  (9.45%) . 
 
Acest contract are o valoare de 8.712.630,04 lei la care se adauga TVA in valoare 

de 1.655.399,71 lei,  adjudecandu-se in urma licitatiei organizate la sediul SC AQUABIS 
SA Bistrita, lucrarile vor fi executate de catre SC ANTREPRIZA REPARATII SI LUCRARI 
ARL CLUJ SA. 

 
Obiectivele principale ale acestui Contract de lucrari se impart dupa cum urmeaza: 
 

 Obiectul 1 Retea de canalizare menajera in localitatea Salva 
  Reteaua de canalizare proiectata pentru  localitatea Salva va avea o lungime de 

10.645 m si va asigura colectarea si transportul apei uzate menajere de la gospodariile 
populatiei, institutiile publice si agentii economici in colectorul principal care alimenteaza 
statia de epurare Salva. Pe colectoarele de canalizare sunt prevazute 298 camine de 
vizitare. 

Odata cu realizarea retelei de canalizare se vor executa si 411 racorduri individuale 
pentru imobilele situate pe traseul conductelor proiectate. 

 
 Obiectul 2 Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa in localitatea Telciu 

Se va realiza reabilitarea captarii si a rezervoarelor de inmagazinare iar in vecinatatea 
rezervoarelor se va realiza o statie de tratare a apei in vederea potabilizarii. 

 
Reteaua de distributie a apei potabile in localitatea Telciu va avea o lungime de 4860 m, 

22 camine de vane de sectorizare si inchidere, 46 hidranti de incendiu si un numar de 750 
bransamente de apa, pana la limita de proprietate.  

 
„ Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020” 

 
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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