Recepţie finală pentru reţelele de apă şi canalizare din Ghioroc, Cuvin, Miniş,
Păuliş şi Lipova
Marţi, 21.11. 2017, a avut loc semnarea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor realizate
prin contractul CL9 „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniş,
Păuliş, Lipova”, din cadrul Proiectului CCI Nr. 2009RO161PR001 „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”.
Lucrările pentru reabilitarea şi extinderea sistemului de apă şi canalizare din cele 5 localităţi au
demarat în anul 2014, fiind finalizate în anul 2016. După semnarea Procesului Verbal de Recepţie la
Terminarea Lucrărilor Nr.2/CL9 din 29.09.2016, a urmat perioada de notificare a defectelor, timp în
care funcţionarea lucrărilor a fost corespunzătoare iar problemele constatate au fost remediate.
În cifre, contractul de lucrări înseamnă: extinderea cu 13.712 m a reţelelor de alimentare cu apă,
reabilitarea a 9.926,45 m de reţele de apă, executarea a 17.092 m de aducţiune apă, extinderea cu
31.606,70 m a reţelelor de canalizare, reabilitarea a 2.428,20 m de reţele de canalizare, 3.287,20 m
conducte de refulare, 5 Staţii de Pompare Apă Uzată şi 3 Staţii de Ridicare Presiune Apă Potabilă,
toate acestea ridicându-se la valoarea de 30.192.862,41 lei.
În comuna Ghioroc au fost executate lucrări de reabilitare a reţelei de apă pe 8 străzi şi lucrări de
extindere a reţelei de canalizare pe 8 străzi. Astfel, reţeaua de apă a fost reabilitată pe o lungime de
2.437,50 m, fiind executată aducţiunea Vladimirescu - Ghioroc în lungime de 17.092 m. În ceea ce
priveşte sistemul de canalizare, reţeaua a fost extinsă cu 4.183,70 m, au fost executaţi 1.020,70 m de
conductă de refulare, fiind construită o Staţie de Pompare Apă Uzată. Valoarea lucrărilor din această
localitate s-a ridicat la 8.031.927, 42 lei.
În localitatea Cuvin au fost executate lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de apă pe 9 străzi şi
lucrări de extindere a reţelei de canalizare pe 11 străzi. Astfel, reţeaua de apă a fost reabilitată pe o
lungime de 2.209,40 m şi extinsă cu 1.652,75 m. În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, reţeaua a
fost extinsă cu 5.454,50 m, au fost executaţi 951 m conductă de refulare, fiind construită o Staţie de
Pompare Apă Uzată. Valoarea lucrărilor din această localitate s-a ridicat la 3.333.037,42 lei.
În localitatea Miniş au fost executate lucrări de reabilitare a reţelei de apă pe 2 străzi şi lucrări de
extindere a reţelei de canalizare pe 7 străzi. Astfel, reţeaua de apă a fost reabilitată pe o lungime de
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1.783,20m. În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, reţeaua a fost extinsă cu 2.175,40 m, au fost
executaţi 1.315,70 m de conductă de refulare, fiind construită o Staţie de Pompare Apă Uzată.
Valoarea lucrărilor din această localitate s-a ridicat la 2.635.229,07 lei.
În comuna Păuliş au fost executate lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de apă pe 8 străzi şi
lucrări de extindere a reţelei de canalizare pe 10 străzi. Astfel, reţeaua de apă a fost reabilitată pe o
lungime de 2.626 m şi extinsă cu 3.831 m. În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, reţeaua a fost
extinsă cu 7.896,60 m, fiind construite 2 Staţii de Pompare Apă Uzată. Valoarea lucrărilor din această
localitate s-a ridicat la 6.004.124,07 lei.
În oraşul Lipova au fost executate lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de apă şi a celei de
canalizare pe 24, respectiv 40 de străzi. Astfel, reţeaua de apă a fost reabilitată pe o lungime de
870,35 m şi extinsă cu 8.228,25 m. De asemenea, au fost construite 3 Staţii de Ridicare Presiune Apă
Potabilă. În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare, aceasta a fost reabilitată pe o lungime de 2.428,20
m şi extinsă cu 11.896,50 m. Valoarea lucrărilor din această localitate s-a ridicat la 10.188.544,43 lei.
CL9 „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniş, Păuliş, Lipova” este
cel de-al cincilea contract de lucrări recepţionat final şi cel de-al treisprezecelea contract adjudecat
în cadrul proiectului major de investiţii, fiind atribuit prin licitaţie deschisă şi executat de Compania
UNIVRO S.R.L. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei Nr. 01/03.03.2014 eliberată de Consiliul
Judeţean Arad. Beneficiarii finali ai acestor lucrări sunt primăriile din cadrul Unităţilor Administrativ
Teritoriale Ghioroc, Păuliş şi Lipova, iar operatorul reţelelor este Compania de Apă Arad S.A.
Derulat în perioada 2007-2016, Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată din judeţul Arad a avut valoare totală de 328.035.208 lei, defalcată pe surse de finanţare astfel:
76,48% contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene, 11,70% cea a Guvernului României şi 1,80%
contribuţia autorităţilor locale din aria proiectului, diferenţa de 10,02% fiind susţinută de Compania de
Apă Arad S.A. prin credit bancar.
Proiectul a fost cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial
„Mediu”, Axa prioritară 1: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată.

Conducerea,
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