
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale 
2007-2013

"Extindere de reţele de alimentare cu apă, 

canalizare, tratare ape uzate şi 

branşamente individuale în 

localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud" 

realizat din economiile disponibile din 

Fondul de Coeziune-Axa 1 POS MEDIU 2007 - 2013

Tot în cadrul proiectului este inclus şi contractul 

Asistenţă tehnică din partea proiectantului, 

supervizare şi publicitate pentru proiect, care a 

fost semnat în data de 19.06.2015; consultantul 

este SC Eptisa România SRL, valoarea 

c o n t r a c t u l u i  f i i n d  d e  1 . 8 7 5 . 0 7 0  l e i .

Valoarea totală a proiectului: 101.862.863 lei (fără TVA) din care: 

   ·fonduri nerambursabile (Fondul de coeziune şi bugetul de stat): 79.015.665 lei

   ·buget local: 798.138 lei

   ·costuri altele decât eligibile: 22.049.060 lei

decemnrie 2015

"Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, 
tratare ape uzate şi branşamente individuale în 

localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud" 



      Contractor: Asocierea SC Boccardo Entreprise SRL, 

SC MIS Grup SRL, SC AL Stom Company SRL si Hidrocanal SRL, 

lider SC Boccardo Entreprise SRL

      Valoare contract: 31.465.708,01 lei din care diverse si 

neprevăzute 1.665.814,07 lei

Indicatorii fizici (exprimaţi în lungimi de conducte şi număr de 

conectări) prevăzuţi în contractul de finanţare sunt după cum 

urmează:

 Comuna Nimigea: total conducte apă potabilă- 16435 m; 

branşamente- 777 buc.

 Comuna Şieu- Odorhei: total conducte apă potabilă- 30709 m; 

branşamente- 434 buc.

 Comuna Şintereag: total conducte apă potabilă - 15647 m.

 Comuna Uriu: total conducte canalizare- 24221 m; 

racorduri canalizare- 1170 buc.

 Comuna Chiuza: 1 staţie de epurare, total conducte 

canalizare- 25739 m; racorduri canalizare- 646 buc. 

LOT 1 – Execuţie de lucrări pentru extinderea reţelelor de 
canalizare apă uzată menajeră, staţie de epurare şi staţii de 
pompare ape uzate, branşamente individuale, respectiv 
extindere reţele de distribuţie a apei potabile si aducţiune, 
tratare apa potabilă, staţii de pompare apa, gospodărire 
apă şi branşamente individuale, în comunele Şintereag, 
Şieu-Odorhei, Uriu, Nimigea şi Chiuza.

LOT 2 - Execuţie de lucrări pentru extinderea reţelelor de 
canalizare apă uzată menajeră, staţie de epurare şi staţii 
de pompare ape uzate, branşamente individuale, respectiv 
extindere reţele de distribuţie a apei potabile şi aducţiune, 
tratare apă potabilă, staţii de pompare apă, gospodărire apă 
şi branşamente individuale, în comunele Cetate, 
Budacu de Jos, Şieu Măgheruş şi Municipiul Bistriţa 
(Cartierele - Valea Rusului, Valea Căstăilor şi Unirea):

      Contractor: Asocierea SC Indeminarea Prodcom SRL, 

SC Sinecom SA si SC Constructii SA, lider SC Indeminarea Prodcom SRL

      Valoare contract: 19.761.754,1 lei din care diverse şi 

neprevăzute 1.046.199,5 lei

Indicatorii fizici (exprimaţi în lungimi de conducte şi număr de 

conectări) prevăzuţi în contractul de finanţare sunt după 

cum urmează:

  Comuna Cetate: 1 staţie de epurare, total conducte canalizare 

- 32937 m. 

Conducta de aducţiune apă potabilă Bistriţa-comuna Budacu de Jos

-comuna Cetate: lungime conducte apă potabilă - 26827 m.

  Comuna Şieu- Măgheruş: total conducte apă potabilă - 5706 m.

Municipiul Bistriţa: total conducte apă potabilă - 6524 m; 

branşamente - 121 buc; total conducte canalizare - 1726 m; 

racorduri canalizare - 120 buc.

LOT 3 - Execuţie de lucrări pentru extinderea reţelelor de 
canalizare apă uzată menajeră, staţii de pompare ape 
uzate, branşamente individuale, respectiv extindere reţele 
de distribuţie a apei potabile, tratare apă potabilă, staţii de 
pompare apă, gospodărire apă şi branşamente individuale, 
în comunele Feldru şi Şant

      Contractor:  Asocierea SC. Mis Grup. SRL, SC Boccardo 

Entreprise SRL, Hidrocanal SL, SC TCM Nord SA, lider SC. Mis Grup. SRL

      Valoare contract: 25.854.369,4 lei din care diverse şi 

neprevăzute 1.368.746,33 lei

Indicatorii fizici (exprimaţi în lungimi de conducte şi număr de 

conectări) prevăzuţi în contractul de finanţare sunt după cum 

urmează:

  Comuna Feldru: total conducte apă potabilă- 4765 m; 

branşamente- 183 buc; total conducte canalizare- 12563 m; 

racorduri canalizare- 485 buc.

  Comuna Şanţ: staţii de captare- 2 buc; total conducte apă 

potabilă- 24124 m; branşamente- 1346 buc; total conducte 

canalizare- 23821 m; racorduri canalizare- 1348 buc.
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