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Comunicat de presă 

27.02.2014 
S-au finalizat lucrările de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canal  în 

Turda, Câmpia Turzii și comunele arondate (08, 09, 10, 11, 15 și 16), precum și 
sursele de apă ale municipiului Turda ( pachetul 07) 

 
Pachetul nr. 07 – „Reabilitarea surselor de apă ale municipiului Turda” – a avut o 

valoare de 10.196.639 lei și a fost câștigat de asocierea firmelor S.C. IMSAT SA – lider, S.C. 
PSV CLIMA M.P.S.A. – asociat și S.C. HIDROEDIL S.A. – asociat. În cadrul acestui contract s-
au reabilitat 51 de puțuri de captare a apei de la Cornești și Mihai Viteazu. Aceste două 
surse de apă deservesc populația municipiului Turda. Procesul verbal de recepție finală a 
fost semnat în data de 2 decembrie 2013. 

Preţul Contractului pentru pachetul nr. 08  „ Reabilitarea rețelelor de distribuție apă 
în municipiul Turda” a fost de 20.256.463,80 lei și a fost executat de către consorțiul de 
firme: S.C. Grup 4 instalații S.A. – lider și S.C. ACI Cluj S.A. – asociat. În cadrul acestui 
contract s-a realizat pentru cetățenii municipiului Turda,  reabilitarea a 56,5 km rețea de 
distribuție a apei potabile, trei stații de pompare a apei și o stație hidrofor. Recepția 
finală a avut loc în data de: 8 august 2013. 

Contractul „Reabilitarea rețelelor de canalizare în municipiul Turda – pachetul nr. 09” 
– a avut o valoare de 13.198.077 lei. Lucrările în cadrul acestui pachet au fost executate 
de către firmele S.C. GRUP 4 INSTALAȚII S.A. și S.C. ACI CLUJ S.A. finalizarea acestui 
contract a dus la reabilitarea a 11,8 km rețea de canalizare, două cămine deversoare și 
patru stații de pompare. Recepția finală a avut loc la începutul lunii august 2013. 

Pachetul nr. 10 denumit „ Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în 
municipiul Turda” a fost contractat de firmele S.C. GRUP 4 INSTALAȚII S.A. și S.C. ACI CLUJ 
S.A, la o valoare totală de: 5.487.401 lei. Acest contract a realizat extinderea rețelei de 
apă cu 7,93 km și a celei de canalizare cu 7,91 km, dar și construcția unei stații hidrofor. 
Recepția finală a lucrărilor a avut loc în 3 septembrie 2012. 

Contractul „Extinderea rețelei de canalizare din municipiul Turda” este cuprins în 
pachetul nr. 11 și are o valoare de: 16.780.776, 27 lei. Firmele contractate pe acest 
pachet sunt: S.C. GRUP 4 INSTALAȚII S.A. și S.C. ACI CLUJ S.A. În cadrul acestui contract s-
a realizat extinderea rețelei de canalizare cu 20,4 km și s-au realizat trei stații de 
pompare. Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor din cadrul acestui pachet a fost 
semnat. 

Preţul Contractului pentru pachetul nr. 15 – „ Extinderea rețelelor de apă potabilă și 
de apă uzată în municipiul Câmpia Turzii”   a fost de 2.799.847 lei și a fost câştigat de 
către consorțiul de firme: SC REIF INFRA SRL – lider,  REIF BAUUNTERNEHMUNG 
GmbH&CO.KG – asociat și SC ACSA SA - asociat. 

În cadrul acestui contract s-a realizat pentru cetățenii municipiului Câmpia Turzii,  
extinderea rețelelor de apă potabilă cu  2,1 km și extinderea rețelei de canalizare cu 5,2 
km. Recepția finală a avut loc în data de: 15.07.2013. 

Preţul Contractului pentru pachetul nr. 16 „ Extindere rețele de canalizare menajeră 
în localitățile Viișoara, Mihai Viteazu, luna și Sândulești” a fost de 11.151.361 lei.  Acest 



contract a fost atribuit companiei SC SOCOT SA. Procesul verbal de recepție finală a fost 
semnat în 29 noiembrie 2012. 

În cadrul acestui contract s-a realizat extinderea rețelei de canalizare cu 32,218 km 
pentru locuitorii din localitățile: Mihai Viteazu, Viișoara, Luna și Sândulești.  

Obiectivul global al POS Mediu îl reprezintă protecția și îmbunătățirea standardelor de 
viață ale populației și a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea aquis-ului 
comunitar de mediu. 

Prin implementarea acestui proiect, Compania de Apă ARIEȘ ajută la respectarea 
termenelor de conformare asumate de România prin Tratatul de Aderare și cele impuse 
prin asumarea Directivelor Europene pentru apă și apă uzată. 
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