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Reţele de apă şi canalizare menajeră pentru patru localităţi din judeţul Bihor, 
 prin programul 

,,Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Bihor” 

 
Reprezentanţii Companiei de Apă Oradea au semnat în data de 20.06.2012 al patrulea contract de 
lucrări aferent proiectului “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Bihor“, cofinanţat din Fondul de Coeziune. Sursele de finanţare a acestui proiect sunt:  
 

 Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune - 76,30% 
 Bugetul de stat – 11,67 % 
 SC Compania de Apă Oradea SA – 10,23% 
 Administraţiile Judeţului Bihor şi localităţilor Oradea, Nojorid, Biharia, 

Sântandrei, Girişul de Criş, Oşorhei, Tinca şi Beiuş – 1,80 % 

Licitaţia lansată pentru Contractul CL 8 ” Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi 
canalizare , localitate Sântandrei, Palota, Girişul de Criş şi Tărian” din cadrul proiectului 
“Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor“ a fost câştigată 
de S.C. SC CARTER BAU lider, asociat SC Gerpe Contrast Y Construcciones SL, SC 
Simba SA Oradea, SC CIAC SA Oradea 
 
Valoarea totală a contractului este de 25.280.301,43 lei la care se adaugă TVA. 
 
Termenul de execuţie a lucrărilor aferente contractului este de 24 de luni, de la predarea 
amplasamentului de către Autoritatea Contractantă. 
 
Conform obiectivului Contractului de lucrări , se va realiza extinderea reţelei de alimentare cu 
apă potabilă pe o lungime de 28.861 ml respectiv extinderea reţelei de canalizare menajeră pe o 
lungime de 40.936 ml., conductă de aducţiune pe o lungime de 11.117 ml, conductă de refulare 
pe o lungime de 15.138 ml,1945 de branşamente respectiv 2587 racorduri, staţi de pompare 7 
buc., gospodărire apă nouă 1 buc.. 

În urma lucrărilor aferente contractului, locuitorii din zona menţionată vor beneficia de servicii 
de alimentare cu apă şi canalizare la standarde europene.  
 

Manager de Proiect: Ing. Georgică Ignat 
 

Contact - Ec. Renata Tripa, tel: 0728/115-307, fax:0259/432-576, e-mail: tripar@apaoradea.ro   
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