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FINALIZARE CONTRACT DE LUCRĂRI 

HD-CL5 Lot 1 „Lucrări pentru reconstrucţia staţiilor de epurare Deva şi Hunedoara  

 

S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 
HD-CL5 Lot 1 „Lucrări pentru reconstrucţia staţiilor de epurare Deva şi Hunedoara". 

Conferinţa de presă cu privire la finalizarea acestui contract a avut loc în data de 14.05.2015, la 
sediul Consiliului Judeţean Hunedoara și au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, instituţii 
publice, antreprenori și mass-media. 

Contractul s-a derulat în cadrul Proiectului de investiţii „Extinderea și reabilitarea infrastructurii 
de apă și apă uzată în judeţul Hunedoara”, cofinanţat 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 din cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST Hunedoara” din contribuţii financiare proprii. 

VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI la finalizare este de 90.360.025,41 lei, fără TVA. 

ANTREPRENORUL CONTRACTULUI: Compania STRABAG AG Austria 

ACTIVITĂŢILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI: 

 Proiectarea și executarea lucrărilor de reconstrucţie a staţiilor de epurare ape uzate 
 Proiectarea și execuţia Sistemului de Comandă Achiziţii Date și Automatizare (SCADA) 
 Reconstrucţia staţiei de epurare ape uzate pentru municipiul Deva, dimensionată pentru o 

populaţie echivalentă de 90.000 L.E. 
 Reconstrucţia staţiei de epurare ape uzate pentru municipiul Hunedoara (Sântuhalm), 

dimensionată pentru o populaţie echivalentă de 95.000 L.E. 
 Implementarea sistemului SCADA Ia nivel local în cele două staţii de epurare. 

 
Investiţia a fost realizată cu scopul conformării la Directiva 91/271/CEE, care are ca obiectiv 
protecţia mediului de efectele negative ale evacuărilor de ape uzate orășenești. 

Recepţia finală a Contractului de lucrări a fost făcută de Beneficiar la data de 07.04.2015. 
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