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FINALIZAREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

 
HD-CL 6 “Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a 

rețelei de canalizare din Aglomerarea Brad” 
 
CONTRACTUL DE LUCRĂRI s-a derulat în cadrul Proiectului de investiții “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA” prin Programul Operațional Sectorial 
„Mediu” 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și a fost cofinanțat de Uniunea 
Europeană prin Fondul de Coeziune, de Guvernul României prin contribuția financiară de la bugetul de stat, 
de Operatorul Regional S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de Beneficiar al Proiectului, prin contribuție 
proprie și de Unitățile Administrativ Teritoriale Brad, Crișcior și Bucureșci, membre ale Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST Hunedoara”, în calitate de beneficiari direcți ai investițiilor, 
prin contribuții proprii de la bugetele locale. 
 
VALOAREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI este de 52.570.396,33 lei, fără TVA. 

ANTREPRENORUL CONTRACTULUI:  
Asocierea S.C. TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT S.R.L. și S.C. URBICON TEAM S.R.L. 
 
OBIECTIVELE INVESTIȚIONALE REALIZATE ÎN UAT-urile BENEFICIARE SUNT:  

1. municipiul Brad:  

• Reabilitarea rețelei de aducțiune în lungime de 1,926 km; 

• Reabilitarea rețelei de distribuție a apei în lungime de 7,659 km; 

• Extinderea rețelei de distribuție a apei în lungime de 17,905 km; 

• Extinderea rețelei de canalizare în lungime de 34,232 km; 

• Construirea a 9 stații de pompare apă uzată; 
2. localitatea Crișcior:  

• Reabilitarea rețelei de distribuție a apei în lungime de 2,839 km; 

• Extinderea rețelei de distribuție a apei în lungime de 3,312 km; 

• Extinderea rețelei de canalizare în lungime de 7,594 km; 

• Construirea a 2 stații de pompare apă uzată. 
3. localitatea Bucureșci:  

• Extinderea rețelei de canalizare în lungime de 1,408 km. 

Totodată, sistemele de alimentare cu apă și canalizare realizate în cadrul Contractului de lucrări, au fost 
dotate cu echipamente de automatizare și control, de tip SCADA, amplasate în punctele cheie, respectiv 
în cămine de vane de tip Noduri SCADA și stații de pompare, pentru a se asigura culegerea și transmiterea, 
în timp real către Dispeceratul Local Brad și Dispeceratul Regional Deva, a datelor tehnice privind starea 
sistemelor monitorizate, în scopul asigurării funcționării optime și eficiente a sistemelor gestionate și 
diminuarea disconfortului creat clienților, în caz de avarii și/sau intervenții. 

Procesul verbal de Recepție Finală a fost emis de S.C. APA PROD S.A. Deva la data de 12.10.2018. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Date de Contact:  
S.C. APA PROD S.A. Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, jud. Hunedoara, România, tel: 
0254.222.345/0254.234.959, fax: 0254.206.007, e-mail: apaproddeva@yahoo.com, clienti@apaprod.ro, 
www.apaprod.ro  

mailto:apaproddeva@yahoo.com
mailto:clienti@apaprod.ro
http://www.apaprod.ro/

