August 2018
Încep lucrările de extindere a rețelelor de canalizare apă menajeră în Municipiul Braşov
cartier Timiş-Triaj şi în Municipiul Săcele, din fonduri europene
COMPANIA APA BRASOV S.A., operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi
canalizare, în calitate de Beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă nr. 39 din
11.04.2017, Cod SMIS 2014+ 107617, a semnat cu Antreprenorul AG SERV CONSTRUCT SRL
contractul de lucrări CL 9F – „Reabilitarea şi extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă şi
canalizare în Braşov şi Săcele” Lot II Canalizare Timiş - Triaj şi Săcele.
Valoarea de contract acceptată este de 4.370.299,05 lei cu TVA. Termenul de execuţie este
de 12 luni, urmat de o perioadă de notificare a defectelor de 36 luni.
Acest contract reprezintă încă o etapă din procesul de extindere a reţelelor de canalizare apă
menajeră în Municipiul Brașov și în Municipiul Săcele. Lucrările constau în extinderea reţelelor de
canalizare în Săcele și cartierul Timiș-Triaj din Municipiul Brașov care au fost fazate din cadrul
Programului POS Mediu 2005-2013.
Prin realizarea acestui contract se urmărește:
 extinderea reţelei de canalizare apă menajeră pe străzile: Timiș-Triaj şi Fundătura
Hărmanului, în lungime totală de 1,66 km, inclusiv realizarea racordurilor pentru imobile,
subtravesarea liniei CFR;
 extinderea reţelei de canalizare apă menajeră pe străzile: George Moroianu, Bulevardul
Braşovului, Piaţa Libertăţii, Mihai Eminescu, Petöfi Sandor, cu o lungime totală de
aproximativ 2,75 km, inclusiv realizarea racordurilor pentru fiecare imobil în parte;
 conectarea colectoarelor realizate în cadrul contractului BV-CL 9, proiect finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial Mediu;
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
Operațional de Infrastructură Mare POIM 2014-2020.
Braşovenii vor fi în permanenţă informaţi pe tema desfăşurării lucrărilor, de durata acestora
şi de impactul lor. Compania Apa Braşov îşi cere scuze pentru situaţiile în care locuitorii vor fi
deranjaţi de lucrări, dar vă asigurăm că acestea sunt în folosul dumneavoastră.
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