Anunţ începere lucrări
“Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare

cu apă şi canalizare în oraşul Sânnicolau Mare”
În luna decembrie 2012, Aquatim SA a semnat Contractul “Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu
apă şi canalizare în oraşul Sânnicolau Mare”. Valoarea acestuia este de aproximativ 28 milioane lei (fără TVA) şi
vizează, în principal, următoarele lucrări: reforări şi reabilitări foraje existente, construcţia unui rezervor de apă
potabilă, construcţii de staţii de pompare ape uzate, extinderea şi reabilitarea a circa 26 km reţea de apă şi 25 km
sistem de canalizare. Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii publice, asocierii de firme formată din Porr
Construct SRL, SAIF-TIM SA, Tuboterm Construct SRL şi Formin SA. Se preconizează ca lucrările din acest
contract să demareze la începutul anului 2013.
În general, şantierele pot avea un impact negativ asupra populaţiei din zonele afectate însă, toate aceste investiţii
vizează creşterea accesului la serviciile de apă şi de canalizare şi, implicit, a confortului cetăţenilor. La finalizarea
lucrărilor, în zonele respective se va putea realiza amenajarea străzilor şi a trotuarelor. Având în vedere calitatea
materialelor folosite, apariţia avariilor ulterioare care ar crea disconfort locuitorilor din zonă va fi foarte mică.
Pentru buna desfăşurare a lucrărilor şi evitarea unor incidente vă rugăm să ţineţi cont de următoarele recomandări:
- posesorii de autovehicule să îşi parcheze maşinile pe străzile alăturate celor pe care se desfăşoară lucrările,
- pe străzile în lucru pietonii să traverseze doar pe podeţele special amenajate.
În cazul în care doriţi să solicitaţi şi alte informaţii despre investiţii, vă punem la dispoziţie adresa
aquatim@aquatim.ro.
Vă mulţumim pentru înţelegere,
dr. ing. Ilie Vlaicu
Director general Aquatim SA

Contractul “Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Sânnicolau Mare” face
parte din Proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” care
este cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.
Valoarea totală a proiectului este de 509 635 639 lei (118 871 000 Euro) din care: 73,93% sunt fonduri
nerambursabile, din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13,04% este asigurat de Aquatim SA, 11,30% de la
bugetul de stat şi 1,73% de la autorităţile locale (Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Timişoara).
În judeţul Timiş sunt vizate lucrări de reabilitare, modernizare şi construcţii noi în infrastructura de apă. Localităţile
incluse în proiect: Timişoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş, Gătaia, Recaş, Făget, Ciacova, Săcălaz,
Sânmihaiu Român şi Utvin.

