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Lucrările de reabilitare 
şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare 

In municipiul Turda CONTINUA 
 
Cuprinse in mai multe contracte de lucrari, reabilitarea si extinderea retelelor de apa si 
canalizare din municipiul Turda se desfasoara in ritm sustinut pentru evitarea aglomerarii 
traficului si reducerea perioadelor de intrerupere a furnizarii serviciilor de alimentare cu 
apa si canalizare. 
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 INSTALATII SA si S.C. ACI 
Cluj SA, in valoare de 5.487.402 Lei fara TVA, are termen de finalizare luna august 2011. 
Contractul de lucrari “Reabilitarea retelelor de distributie apa în municipiul Turda”, a fost 
semnat cu grupul de firme S.C. ACI Cluj SA si S.C. GRUP 4 INSTALATII SA, in valoare de 
17.754.542 Lei, are termen de finalizare luna august 2011. 
Contractul de lucrări - “Reabilitarea reţelelor de canalizare în municipiul Turda”, a fost 
semnat cu grupul de firme S.C. GRUP 4 INSTALATII SA si S.C. ACI Cluj SA, in valoare de 
13.198.078 Lei, are termen de finalizare luna septembrie 2011. 
Contractul de lucrari “Extinderea retelelei de canalizare în municipiul Turda”, a fost 
semnat cu grupul de firme S.C. ACI Cluj SA si S.C. GRUP 4 INSTALATII SA, in valoare de 
15.478.278 Lei fara TVA, are termen de finalizare luna august 2011. 
 
Finanţarea lucrărilor este realizată dintr-un grant asigurat de Uniunea Europeană in cadrul 
Programului POS Mediu, Bugetul de Stat precum si dintr-un credit bancar angajat de SC 
CAA SA precum şi de la Bugetul Local al municipiului Turda.  
 
Obiectivele principale ale acestui contract de lucrări sunt următoarele:  

• Alinierea la cerinţele Directivei Europene privind apa potabilă 98/83/EC;  
• Îmbunătăţirea siguranţei în furnizarea apei;  
• Reducerea pierderilor de apă;  
• Reducerea riscului de îmbolnăvire prin extinderea reţelei de canalizare;  
• Reducerea infiltraţiilor în sistem;  
• Reducerea inundaţiilor.  
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