
 

 

 
 

  
 
 
 
 

30.10.2018 
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. semnează primele contracte de lucrări în cadrul 

proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020”: 

VJ-CL-05 - Reabilitarea retelelor de apă și canalizare Petroșani Sud 
VJ-CL-06 - Reabilitarea retelelor de apă și canalizare Petroșani Nord 

 
Marți, 30 octombrie 2018 are loc la sediul  S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. semnarea  contractelor 
de lucrări VJ-CL-05 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud și VJ-CL-06 
Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord, contracte semnate între Apa Serv Valea 
Jiului S.A ca Beneficiar și S.C. Zona D S.R.L. în calitate de ofertant declarat câștigător în urma 
procedurilor de licitație derulate pentru contractele sus-mentionate.  
 
Obiectivele acestor contracte de lucrări sunt: 
Contract VJ-CL-05 - Reabilitarea retelelor de apa si canalizare Petroșani Sud:  
- Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aproximativ 11 km;  
- Reabilitare rețele de canalizare pe o lungime de aproximativ 3,9 km.  
Termen de execuție a lucrărilor: 21 luni de la ordinul de începere a lucrărilor. 
Valoarea contractului: 15.799.000,00 lei fără TVA. 
 
Contract VJ-CL-06 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord:  
· Reabilitare rețele de apă pe o lungime de aproximativ 7,4 km;  
· Reabilitare retele de canalizare pe o lungime de aproximativ 7,2 km.  
Termen de execțtie a lucrărilor: 21 luni de la ordinul de începere a lucrărilor. 
Valoarea contractului:17.215.999,00 lei fară TVA. 
 
Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 
2014 - 2020” presupune investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și canalizare, urmând 
ca lucrările de modernizare să fie derulate pe aria a șase localități din zona de operare a S.C Apa 
Serv Valea Jiului S.A. (municipiile Petroșani, Lupeni, Vulcan și orașele Aninoasa, Petrila şi Uricani).  
Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 
de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este 
de 275.186.442,38 de lei. 

Date de contact:  S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A., str. Cuza Vodă, nr. 23 , Petroșani, jud. Hunedoara; cod 
poștal 332034, România; Persoană de contact: Claudiu ZBORA, E-mail: piu.asvj@gmail.com; telefon: +40 
254543144, int. 1200; www.asvj.ro 
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