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 Contractul de lucrări  
CL6 - “Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de 

canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Tulcea – Lot 1” 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

 

Compania SC Aquaserv SA Tulcea beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu pentru 
perioada 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului cod CCI2007RO161PR004 “Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de apă şi apă uzata în judeţul Tulcea”, în baza Contractului de finanţare nr. 
91802/ 9.10.2008 . Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 113.786.589 euro fără TVA, dintre 
care 80,2% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune, 12,3% finanţare 
nerambursabilă de la bugetul de stat, 1,9% contribuţie financiară de la bugetele locale şi 5,6% 
contribuţie financiară a Beneficiarului SC Aquaserv SA Tulcea.  

Contractul de lucrări CL6 “Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de 
canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Tulcea – Lot 1” a fost atribuit in 26.03.2010, în 
urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, 
firmei SC OCIDE CONSTRUCCION SA Valencia.Valoarea semnata a contractului a fost de 36.265.632 lei 
fără TVA si valoarea finala a contractului este 37.369.293  lei fără TVA.  

Pentru contractul CL6 a fost emis in data de 19.09.2014 Certificatul de receptie la terminarea 
lucrarilor.  

Incapand cu data de 20.09.2014, contractul intra in  Perioada de Notificare a Defectelor (PND), de 12 
luni, cu posibiltatea de prelungire la 24 luni pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale 

Obiectivul contractului CL6 a vizat: 

 Reabilitarea retelei de distributie apa = 26.187 m  

 Extinderea retelei de distributie apa = 1.576 m; 

 Reabilitarea sistemului de colectare  apa uzata = 4.876 m 

 Extinderea sistemului de colectare  apa uzata  =  17.055 m 

 Reabilitare de bransamente apa – 2.984 buc 

 Bransamente de apa noi – 309 buc 

 Reabilitare de racorduri la reteaua de canalizare – 626 buc 

 Racorduri de apa noi = 2.933  

Obiectivul POS Mediu în Tulcea se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu - protecţia şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se conformarea 
cu prevederile acquis-ului de mediu. 
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