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CĂTRE, 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

 
În atenţia 

D-nei Lokodi Edita Emőke, preşedinte 
 
Subiectul: Implementare proiect „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Mureş” 
 

Stimată doamnă preşedinte,  
 

În urma solicitării dumneavoastră din adresa nr. 9122/03.06.2011 privind raportarea către 
Consiliul Judeţean Mureş, lunar, a stadiului implementării proiectului „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”  vă informăm în continuare că faţă de  
raportul precedent cu nr. 200516/II/A/4/16.01.2012, avem următoarele comunicări : 

 
1. Contractul de servicii : “MS-SER-01 Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Documentaţiilor de 

Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate şi supervizarea lucrărilor“ este în 
implementare. Consultantul , AECOM  Ingenieria S.R.L. , a înaintat următoarele 
documentatiile de atribuire în formă draft, în vederea verificării şi aprobării ulterioare:  

MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc–Reabilitarea statiilor de tratare a apei 
MS-L&I-YB-06 Ludus si Iernut – Reabilitarea statiilor de tratare a apei. 
MS-MN-YB-03 Miercurea Niraj - Captare si statie de tratare a apei  
MS-TA-YB-05 Târnaveni - Reabilitarea staţiei de epurare. 
 
Personalul din SC Compania Aquaserv SA responsabil cu verificarea acestor documente, 
a transmis observaţii pe marginea documentelor înaintate. În prezent se lucrează la 
corectarea acestora. 
 
SC Compania Aquaserv SA a aprobat “Planul Anual de Publicitate pentru anul 21012” 
 

2. În data de 07.12.2011 s-au deschis ofertele pentru contractul de lucrări: “MS-RG-YB-02 
Reabilitare şi extindere faza terţiară pentru Staţie de Epurare Reghin”. Procedura de evaluare 
este în desfăşurare. 
 

3. Licitaţia pentru contractul de lucrări “MS-TA-YB-07 Târnăveni - Reabilitarea staţiei de 
epurare”, este în desfăşurare.În data de 14.12.2011 s-a deschis oferta tehnico-financiară.   
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S-a prezentat o singură firma la ofertare.  
În urma clarificărilor solicitate de Beneficiar prin comisia de evaluare a licitaţiei cât şi a 
răspunsurilor primite de la ofertant, SC Compania Aquaserv SA a decis anularea procedurii, 
deoarece nu s-a putut declara conforma oferta înaintată. 
Procedura de licitaţie se reia, sub formă de licitaţie deschisă. 
 

4. S-a reluat procedura de licitaţie pentru contractual de lucrari ”MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureş - 
Reabilitarea staţiei de epurare - linia nămolului”. În data de  30.01.2012 s-au deschis ofertele 
înaintate pentru acest contract. 
În pezent se lucrează la evaluarea ofertelor. 
 

5. Licitaţia pentru contractul de lucrări: ”MS-L&I-YB-08 Luduş-Construirea unei noi staţii de 
epurare şi Iernut - Reabilitarea staţiei de epurare” s-a finalizat. S-a elaborat şi s-a transmis 
raportul de atribuire. 
Procedura de licitaţie a fost contestată.  
SC Compania Aquaserv SA aşteaptă decizia C.N.S.C. 
 

6. Documentaţiile de atribuire pentru celelalte contracte de lucrări , contracte de lucrări pentru 
extindere şi/sau reabilitare reţele apă şi/sau canal sunt în curs de elaborare. 
 
 
Prin prezenta vă solicităm ca raportările ulterioare acestuia să le transmitem în data de 
30/31 a fiecărei luni, astfel ne vom putea corela cu raportările către OI POS Mediu 
Sibiu. 
 
Vă mulţumim ! 

 
 
 
Cu stimă, 
 
Director economic                          Şef U.I.P.                                                      Întocmit 
                                                                                                                    Manager proiect POS Mediu 
ec. Lazăr Sorin        ing. Tőrzsők Sándor                                         ing. Urzică Cecilia 


