Mai 2018

Încep lucrările la reţelele de apă şi de canalizare pe DN73 în
Moieciu, 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 Asocierea MORANI IMPEX SRL – STRACO GRUP SRL contractul de
lucrări CL10F – „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie apă potabilă
şi canalizare, inclusiv staţii de pompare apă uzată în Moieciu – Etapa I”.
Valoarea de contract acceptată este de 6.755.467,30 lei, din care
500.000,00 lei sume provizionate pentru eventuale relocări sau devieri de la traseul
iniţial al lucrărilor, la care se adaugă 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 realizare a unor
sisteme de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Moieciu. Lucrările constau în
execuţia reţelelor de apă şi canalizare aferente DN 73, care sunt fazate din cadrul
Programului POS Mediu 2005-2013. După implementarea acestui contract, vor urma
încă două etape, astfel încât, la final, scopul programului POS Mediu să fie atins.
Principalele lucrări pe care Antreprenorul le va desfășura în cadrul
contractului constau în: extinderea reţelelor de apă pe 3 sectoare (Sector 1 lungime 2164,5 ml şi realizarea a 106 branşamente, Sector 2 – lungime 1493,5 ml şi
realizarea a 70 de branşamente, Sector 4 – lungime 707 ml şi realizarea a 21 de
branşamente) şi extinderea reţelelor de canalizare pe 3 sectoare (Sector 1 lungime 2118,35 ml și realizarea a 106 racorduri, Sector 2 – lungime 1501,3 ml şi
realizarea a 70 de racorduri, Sector 4 – lungime 633,5 ml şi realizarea a 21 de
racorduri).
Contractul CL10F face parte din Proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea
şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judetul Braşov/regiunea
Centru/România” şi este finanţat în cadrul Programului Operaţional de
Infrastructură Mare POIM 2014-2020.
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