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18,4 km de rețea nouă de apă în Brașov, la finalizarea unui contract
din fonduri europene
Contractul de lucrări CL9F – „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie apă
potabilă şi canalizare în Braşov şi Săcele” Lot I “Apă Braşov” a fost finalizat. Valoarea finală
a lucrărilor a fost de 22,22 milioane de lei, cu TVA. Termenul de execuţie a fost de 20 de luni,
urmat de o perioadă de notificare a defectelor de 36 luni. Acest contract a reprezentat încă o
etapă din procesul de reabilitare a reţelelor de apă în Municipiul Braşov.
Lucrările au constat în reabilitarea reţelelor de apă potabilă în Braşov, care au fost fazate
din cadrul Programului POS Mediu 2005-2013. Străzile cuprinse în acest contract au fost:
Castanilor, Avram Iancu, Al. I. Cuza, Iuliu Maniu, 15 Noiembrie, Lucian Blaga, Nicolae
Titulescu, Serii, Petru Rareș, Toamnei, Zizinului, Saturn, Barbu Lăutaru, Carierei, Griviței și
Victoriei. În total au fost montați 15,08 km de rețea de apă din polietilenă, 3,2 km de rețea
de apă din fontă ductilă, 438 branșamente, 18 cămine de vane, 162 de cămine de
apometru și 192 de hidranți.
Beneficiile pentru brașoveni, în urma implementării acestui contract, sunt următoarele :
 diminuarea perioadelor de întrerupere a furnizării apei potabile , prin reducerea
numărului de intervenţii pentru remedierea defecţiunilor pe conductele de
distribuţie şi pe arterele de transport;
 reabilitarea reţelelor de distribuţie apă potabilă şi a arterelor de transport în
Municipiul Braşov, precum şi realizarea branşamentelor la fiecare imobil,
contorizarea acestora prin montarea unui cămin de apometru subteran, respectiv
legătura de la căminul de apometru suprateran la instalaţia interioară a imobilului;
 reducerea pierderilor de apă prin înlocuirea conductelor de distribuţie şi a arterelor
de transport apă potabilă;
Contractul CL9F face parte din Proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea şi extinderea
sistemelor de apă şi canalizare în judetul Braşov/regiunea Centru/Romania” şi este finanţat
în cadrul Programului Operaţional de Infrastructură Mare POIM 2014-2020.
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