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FINALIZARE LUCRĂRI 

HD-CL8 "Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de 
canalizare din Hunedoara" 

S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea lucrărilor din cadrul contractului HD-CL8 
"Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din 
Hunedoara". 

Contractul s-a derulat în cadrul Proiectului de investiţii „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Hunedoara”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, de Guvernul României prin 
contribuţia financiară de la bugetul de stat, de operatorul regional S.C. APA PROD S.A. Deva şi de membri beneficiari ai 
Proiectului, Unitățile Administrativ Teritoriale din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST Hunedoara” 
din contribuţii financiare proprii. 

VALOAREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI este de 26.431.994,51 lei, fără TVA. 

ANTREPRENORUL CONTRACTULUI: Asocierea S.C. COMSID TEHNOSTEEL S.R.L. și S.C. INSTALAȚII GEVIS S.R.L. 

ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AU FOST REALIZATE ÎN MUNICIPIUL HUNEDOARA URMĂTOARELE OBIECTIVE: 

Sistemul de alimentare cu apă: 
 Reabilitarea rețelelor de aducțiune, în lungime de 1.204 m; 
 Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei, în lungime de 5.460 m; 
 Extinderea rețelelor de distribuție a apei, în lungime de 4.570 m; 
 Implementare SCADA în sistemul de distribuție a apei. 

 
Sistemul de canalizare: 

 Reabilitarea rețelelor de canalizare, în lungime de 1.849 m; 
 Extinderea colectorului de canalizare Hunedoara-Sântuhalm, în lungime de 538 m; 
 Extinderea rețelei de canalizare, în lungime de 11.080 m; 
 Construirea a 5 stații de pompare apă uzată; 
 Implementare SCADA în sistemul de canalizare. 

 
Investiția a fost realizată cu scopul conformării la Directiva 91/271/CEE, care are ca obiectiv protecția mediului de 
efectele negative ale evacuărilor de ape uzate orășenești, și Directiva 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, 
transpusă în legislația națională prin Legea 311/2004. 

Contractul de lucrări se află în perioada de notificare a defecțiunilor până în data de 04.05.2017. 
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