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 În municipiul Turda lucrările de reabilitare  
şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare se apropie de sfârşit 

 
 

 
Cuprinse în mai multe pachete (contracte) de lucrări, reabilitarea şi extinderea 

reţelelor de apă şi canalizare din municipiul Turda, lucrările se desfăşoara în ritm susţinut, 
pentru evitarea aglomerării traficului şi reducerea perioadelor de întrerupere a furnizării 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 
Pachet nr. 10 - Contractul de lucrări - “Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în municipiul Turda”, a fost semnat cu grupul de firme S.C. GRUP 4 INSTALAŢII 
SA şi S.C. ACI Cluj SA, are o  valoare de 5.487.402 Lei fara TVA. 
Pachet nr. 8 - Contractul de lucrari “Reabilitarea retelelor de distributie apa în municipiul 
Turda”, a fost semnat cu grupul de firme S.C. GRUP 4 INSTALAŢII SA şi S.C. ACI Cluj SA şi 
are o  valoare de 17.754.542 Lei. 
Pachet nr. 9 - Contractul de lucrări - “Reabilitarea reţelelor de canalizare în municipiul 
Turda”, a fost semnat cu grupul de firme S.C. GRUP 4 INSTALAŢII SA şi S.C. ACI Cluj SA este 
în valoare de 13.198.078 Lei. 
Pachet nr. 11 - Contractul de lucrări “Extinderea reţelei de canalizare în municipiul 
Turda”, a fost semnat cu grupul de firme S.C. ACI Cluj SA şi S.C. GRUP 4 INSTALAŢII SA, are 
o  valoare de 15.478.278 Lei fara TVA. 

Lucrările de reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în municipiul Turda 
se vor finaliza la sfârşitul lunii octombrie a acestui an. 
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