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RAJA SA Constanța a semnat contractul CL1 ”Rețele apă și canalizare în zona centrală a
Municipiului Constanța – Lot 1 ”

RAJA SA Constanța continuă investițiile prevăzute în “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014 – 2020” în cadrul
“Proiectului prioritar strategic privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa
Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”,
sprijinit financiar de Comisia Europeană.
Lucrările se vor desfășura pe 87 de străzi din mai multe cartiere constănțene, respectiv: km 4, km 5,
km 4 – 5, Viile Noi, Medeea, Brătianu, Abator, Inel 2, Coiciu, Tomis II, Tomis III, Piața Chiliei, Faleză
Nord și constau în:




Lucrări de reabilitare a rețelei existente de distribuție a apei, prin înlocuire în șanț deschis pe o
lungime de 21.039 ml, inclusiv 123 de cămine de vane, 2.704 de branșamente și 202 de hidranți
de incendiu subterani și supraterani
Lucrări de reabilitare a rețelei existente de canalizare menajeră, prin înlocuire în șanț deschis pe o
lungime de 4.512 ml, inclusiv 142 de cămine de vizitare și 245 de racorduri de canalizare
Lucrări de extindere rețea nouă de canalizare pe o lungime de 1.731 m atât prin săpătură deschisă,
cât și prin tehnologii fără săpătură, inclusiv prevederea a 41 de cămine de vizitare și a 19 racorduri
de canalizare

Valoarea contractului: 41.823.989,90 lei cu TVA
Perioada de execuție a lucrărilor este de 20 de luni, după care va urma perioada de 36 luni pentru
notificarea defecțiunilor
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