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CĂTRE, 
ADI AQUAINVEST MUREŞ 

 
În atenţia 

D-nei Lokodi Edita Emőke, preşedinte 
Dnei Moldovan Silvia, director 

 
Subiectul: Implementare proiect „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Mureş” 
 

Stimate doamne ,  
 

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. 201799/II/A/4/13.02.2012, 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 următoarea documentatie 
de atribuire în revizuită conform observaţiilor SC Companai Aquaserv SA  

MS-L&I-YB-06 Ludus si Iernut – Reabilitarea statiilor de tratare a apei. 
 
În data de 12.03.2012 s-a desfăşurat şedinţa CTE din cadrul companiei pentru avizarea 
documentaţiei mai sus amintită. S-au emis observaţii noi, care urmează să fie cuprinse în 
documentaţia de atribuire, după care se va emite avizul CTE, iar documentaţia se va 
transmite la ANRMAP pentru verificare, în vederea postării pe SEAP. 
 

2. Procedura de evaluare aferentă contractului de lucrări: “MS-RG-YB-02 Reabilitare şi 
extindere faza terţiară pentru Staţie de Epurare Reghin” s-a încheiat. S-a emis Raportul 
procedurii, a fost verificat de UCVAP. Acest Raport de atribuire va fi transmis, azi 
16.03.2012 firmelor participante, se aşteaptă perioada legală pentru depunerea contestaţiilor, 
iar dacă nu vor fi, se va semna contactul de lucrări mai sus menţionat. 
 

3. Licitaţia pentru contractul de lucrări “MS-TA-YB-07 Târnăveni - Reabilitarea staţiei de 
epurare”, s-a reluat. Anunţul de participare publicat pe SEAP: 133990/16.03.2012. 
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4. S-a reluat procedura de licitaţie pentru contractual de lucrari ”MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureş - 
Reabilitarea staţiei de epurare - linia nămolului”. 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 de două ori.  
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.  
AECOM a elaborat şi a predat studiile Geo aferente acestor contracte. 
 
 
Vă mulţumim ! 

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


