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Apă potabilă şi canalizare pentru localităţile Sînmartin,Cihei, Cordău şi Rontău 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 POS MEDIU. 

 
 

Licitaţia lansată pentru Contractul de Lucrări CL 6 E – „Extindere reţele de apă şi canalizare în comuna 

Sînmartin localităţile Sânmartin, Cordău, Cihei şi Rontău”  prin programul “Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor“ a fost câştigată de  S.C. HIDROCO(STRUCŢIA S.A  
 

Valoarea totală a contractului este de 20.453.591,12 lei la care se adaugă  TVA. 
 

Termenul de execuţie a lucrărilor aferente contractului este de 10 luni, de la semnarea Ordinului de 
Începere.  
 Conform obiectivului contractului de lucrări, se vor realiza următoarele: 
Extinderea retelelor de distributie apa si de canalizare în cartierul de tineri din localitatea Sinmartin: 

- Retele de distributie localitatea Sanmartin, in lungime de 5475 m; 
- Conducte de colectare ape uzate in localitatea Sanmartin 4120 m; 
- Camine de vizitare, racorduri la consumatori; 

Extinderea retelelor de distributie apa si retele de canalizare in localitatea Cihei: 
- Retele de distributie localitatea Cihei, in lungime de 4288 m; 
- Conducte de colectare ape uzate in localitatea Cihei 12688 m; 
- Statie pompare ape uzate – 3 buc; 
- Conducte de refulare – 850 m; 

Extinderea retelelor de distributie apa si a retelelor de canalizare în cartierul de tineri din localitatea Rontau: 
- Retele de distributie localitatea Rontau, in lungime de 2871 m; 
- Conducte de colectare ape uzate in localitatea Rontau 2280 m; 
- Statie pompare ape uzate – 1 buc; 
- Conducte de refulare – 403 m; 

Realizarea retelelor de canalizare în localitatea Cordau:  
- Conducte de colectare ape uzate in localitatea Cordau 12196 m; 
- Statie pompare ape uzate – 6 buc; 
- Conducte de refulare – 3143 m; 

În urma lucrărilor aferente contractului locuitorii din, Sînmartin, Cihei, Rontău şi Cordău vor beneficia de servicii de 
alimentare cu apă şi canalizare la standarde europene. 

 
 
Manager de Proiect: Ing. Georgică Ignat 
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