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Oradea, 13 martie 2015 
 

Apă potabilă şi canalizare pentru localităţile �ojorid, Oşorhei şi Copăcel  prin programul 

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

Reprezentanţii Companiei de Apă Oradea au semnat un nou contract de lucrări aferent economiilor din 
proiectul “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor“, cofinanţat din Fondul de 
Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.  

Licitaţia lansată pentru Contractul de Lucrări CL 3 E – Extindere reţele de apă şi canalizare în comunele 

�ojorid, Oşorhei şi Copăcel, din cadrul proiectului “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Bihor“ a fost câştigată de S.C. I�TECO HOLDI�G S.R.L.  

Valoarea totală a contractului este de 21.808.333,04 lei la care se adaugă  TVA. 
Termenul de execuţie a lucrărilor aferente contractului este de 8 luni, de la semnarea Ordinului de Începere.  

 Conform obiectivului contractului de lucrări, se vor realiza următoarele: 
Obiect nr. 1 - Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a localitatilor Nojorid si Livada de Bihor, comuna 
Nojorid (Oradea-Livada-Nojorid): 

- Conducte de aductiune, in lungime de 12678 m; 
- Conducta de transport 525 m 
- Statiide pompare 2 buc; 
- Statii de tratare 1  

Obiect nr. 2 - Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa in comuna Nojorid (Nojorid-Les): 
- Conducte de aductiune, in lungime de 6276 m; 
- Conducta de transport 60 m 
- Grupuri de pompare 3 buc; 
- Statii de tratare 2 buc; 

Obiect nr. 3 - Alimentarea cu apa in localitatea Sarand,comuna Copacel : 
    - Conducte de aductiune, in lungime de 7927 m; 

- Retele de distributie 4499 m 
- Grupuri de pompare 2 buc; 
- Statii de tratare 1 buc; 

Obiect nr. 4 - Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Osorhei: 
- Retele de distributie 9238 m 

 Obiect nr. 5 - Extindere sistem de canalizare menajera in localitatea Nojorid, comuna Nojorid: 
- Conducte de colectare ape uzate in localitatea Nojorid 10555 m; 
- Statie pompare ape uzate – 5 buc; 
- Conducte de refulare – 1874 m; 

Obiect nr. 6 - Extindere sistem de canalizare menajera in comuna Osorhei:  
- Conducte de colectare ape uzate in comuna Osorhei 14362 m; 
- Statie pompare ape uzate – 16 buc; 
- Conducte de refulare – 3534 m; 

În urma lucrărilor aferente contractului locuitorii din Nojorid, Oşorhei şi Copăcel 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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