August 2018

Încep lucrările de reabilitare a reţelelor de apă în Municipiul Braşov, din
fonduri europene

COMPANIA APA BRAŞOV 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 CL9F – „Reabilitarea şi
extinderea reţelelor de distribuţie apă potabilă şi canalizare în Braşov şi Săcele” Lot I “Apă Braşov”.
Valoarea de contract acceptată este de 19.240.382,74 lei cu TVA. Termenul de execuţie este de
18 luni, urmat de o perioadă de notificare a defectelor de 36 luni.
Acest contract reprezintă încă o etapă din procesul de reabilitare a reţelelor de apă în Municipiul
Braşov. Lucrările constau în reabilitarea reţelelor de apă potabilă în Braşov, care au fost fazate din cadrul
Programului POS Mediu 2005-2013.
Prin realizarea acestui contract se urmăreşte:




reducerea pierderilor de apă prin înlocuirea conductelor de distribuţie şi a arterelor de transport apă
potabilă;
reducerea activităţii de mentenanţă (număr de intervenţii) efectuate pe conductele de distribuţie şi a
arterelor de transport;
reabilitarea reţelelor de distribuţie apă potabilă şi a arterelor de transport în Municipiul Braşov
(lungime aproximativă de 15.727 m), execuţia a 84 de hidranţi supraterani, precum şi realizarea
branşamentelor la fiecare imobil (aproximativ 427 buc.), contorizarea acestora prin montarea unui
cămin de apometru subteran, respectiv legătura de la căminul de apometru suprateran la instalaţia interioară a imobilului.

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.
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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