
PROIECTUL: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA  

(VALEA JIULUI) 2014-2020 

 

CONTRACTUL: REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ ȘI 

CANALIZARE PETROȘANI SUD 



Durata contractului: 21 luni de la data Ordinului de începere + 36 luni Perioada de 

Notificare a Defectelor 

Valoarea contractului: 15.799.000 lei 

Antreprenor: Asocierea S.C. Zona D S.R.L. & S.C. DRUPO S.R.L. 

 

Lucrarile proiectate in Petrosani Sud - Lotul 1 sunt urmatoarele: 

Obiectul 1 - Reabilitare retele de apa - ~ 11 km: 

 reabilitarea conductelor retelei de distributie si a bransamentelor existente pe 9 strazi, 

 subtraversari de drum – 36 bucati, 

 supratraversari cursuri de apa – 4 bucati, 

 achizitionare si montare contoare atat pentru strazile reabilitate prin proiect cat si contoare 

suplimentare pentru restul strazilor, care nu sunt incluse in acest proiect. 



Obiectul 2 - Reabilitare retele de canalizare - ~ 3.9 km 

 reabilitarea conductelor retelei de canalizare si a racordurilor existente pe 9 strazi, 

 executia caminelor de vizitare, 

 subtraversari drumuri – 8 bucati, 

 subtraversare paraul Staicului. 



PROIECTUL: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA  

(VALEA JIULUI) 2014-2020 

 

CONTRACTUL: REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ ȘI 

CANALIZARE PETROȘANI NORD 



Durata contractului: 21 luni de la data Ordinului de începere + 36 luni Perioada de 

Notificare a Defectelor 

Valoarea contractului: 17.215.999 Lei 

Antreprenor: S.C. Zona D S.R.L. & S.C. DRUPO S.R.L. 

 

Lucrarile proiectate in Petrosani Nord – Lotul 2 - sunt urmatoarele: 

Obiectul 1 - Reabilitare retele de apa - ~ 7,4 km 

 reabilitarea conductelor retelei de distributie si a bransamentelor existente pe 22 strazi, 

 subtraversari de drum – 42 bucati, 

 subtraversari cursuri de apa – 3 bucati, 

 achizitionare si montare contoare atat pentru strazile reabilitate prin proiect cat si contoare 

suplimentare pentru restul strazilor, care nu sunt incluse in acest proiect. 



Obiectul 2 - Reabilitare retele de canalizare ~ 7,2 km 

 reabilitarea conductelor retelei de canalizare si a racordurilor existente pe 29 strazi, 

 executia caminelor de vizitare, 

 a doua statii de pompare ape uzate (constructii, echipamente, instalatii electrice si de 

automatizare si control) si a conductei de refulare, inclusiv a racordului / bransamentului 

electric si de 

 subtraversari drumuri, 

 subtraversari cursuri de apa mici, necadastrate, 

 supratraversare rau. 

 supratraversari cursuri de apa – 3 bucati, 

 subtraversari cale ferata – 2 bucati, 

 subtraversari de drum – 10 bucati. 


