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Punere parțială în funcțiune 

HD-CL9 „REABILITAREA ȘI EXTINDEREA CONDUCTELOR DE ADUCȚIUNE, A REȚELELOR DE 
DISTRIBUȚIE ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN DEVA ȘI SIMERIA" 

S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de Beneficiar Final al Contractului de Lucrări HD-CL9 „Reabilitarea și 
extinderea conductelor de aducțiune, a rețelelor de distribuție și a rețelelor de canalizare în Deva și 
Simeria", anunță punerea în funcțiune in data de 14.08.2015 a rețelelor de distribuție apă potabilă și a 
rețelelor de canalizare executate în Localitatea Deva, în cadrul acestui contract, după cum urmează: 

 Extindere 407 ml rețea de distribuție apă și 409 ml rețea de canalizare pe str. Primăverii, pentru 21 de 
imobile; 

 Extindere 584 ml rețea de distribuție apă și 590 ml rețea de canalizare pe str. Dimitrie Cantemir, 
pentru 45 de imobile; 

 Extindere 273 ml rețea de distribuție apă și 271 ml rețea de canalizare pe str. Cireșilor, pentru 12 
imobile; 

 Extindere 224 ml rețea de distribuție apă și 228 ml rețea de canalizare pe str. I. P. Pincio, pentru 22 
de imobile; 

 Extindere 155 ml rețea de distribuție apă și 149 ml rețea de canalizare pe str. Stejarului, pentru 14 
imobile; 

 Extindere 67 ml rețea de distribuție apă și 71 ml rețea de canalizare pe str. Pinului, pentru 4 imobile. 
 

Contractul se derulează 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 A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI  este de 44.393.335,93 lei, fără TVA. 

DATA FINALIZĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR din cadrul contractului: 31.12.2015 

ANTREPRENORUL CONTRACTULUI: S.C. ACVATOT S.R.L. București 

În prezent, S.C. APA PROD S.A. Deva desfasoară procedura de încheiere a contractelor de furnizare/prestare a 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cu noii utilizatori. 
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