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Anunț de presă
Data: 18.05.2021
RAJA Constanța a semnat Contractul de lucrări CL 17 – “Rețele de apă și
canalizare Mangalia Nord și stațiuni”
RAJA SA Constanța continuă investițiile prevăzute în “Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. 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.
Investițiile care urmează a fi efectuate în cadrul contractului CL 17 - “Rețele de apă
și canalizare Mangalia Nord și stațiuni”, vizează Municipiul Mangalia și stațiunile
turistice Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp.
Lucrări programate:
•

Obiectul 1 – Reabilitare rețea de distribuție apă Mangalia Nord și stațiuni 15.503 m;

-

Cămine – 236 buc.
Branșamente noi – 309 buc.
Hidranți - 93 buc.

•

Obiectul 2 – Reabilitare rețea de canalizare apă uzată menajeră Mangalia Nord
și stațiuni - 1.114m;

-

Cămine – 29 buc.
Racorduri – 2 buc.

•

Obiectul 3 – Puncte de măsurare debit și presiune, vane cu acționare electrică

•

Valoarea totală a contractului: 29.161.781,71 lei cu TVA

•

Perioada de execuție: 365 zile

•

Data finalizare: iunie 2022

Finalizarea lucrărilor va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei
destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea
apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de
mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.
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