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S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. 
ORC:J26/464/1998;    CIF:RO10755074 
Unitatea de  Implementare  Proiecte 

  Str. Kós Károly  nr.1 
540297 Tîrgu Mureş          ROMÂNIA 
Telefon:         +40-(0)265-208.845 
Fax:             +40-(0)265-208.862 
E-mail:             piu@aquaserv.ro 
Internet:           www.aquaserv.ro 

Număr înregistrare:212010/II/A/4/17.10.2011   
   

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. 210891/II/A/4/20.09.2011, 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. 

2. S-a reluat procedura de licitaţie aferentă contractului de lucrări: “MS-RG-YB-02 Reabilitare 
şi extindere faza terţiară pentru Staţie de Epurare Reghin” şi s-a ales ca tip de procedură de 
licitaţie – licitaţia deschisă. 

3. Licitaţia pentru contractul de lucrări “MS-TA-YB-07 Tîrnăveni - Reabilitarea staţiei de 
epurare”, este în desfăşurare; s-a prezentat un singur candidat; comisia de evaluare a licitaţiei 
a solicitat clarificări, care trebuiesc înaintate până în data de 21.10.2011. 

4. S.C. Compania Aquaserv S.A. a suspendat licitaţia pentru contractul de lucrări: ”MS-TM-YB-
01 Tîrgu Mureş-Reabilitarea staţiei de epurare-linia nămolului” în urma unei contestaţii 
depuse de un potenţial candidat; se aşteaptă decizia C.N.S.C. 

5. Licitaţia pentru contractul de lucrări: ”MS-L&I-YB-08 Luduş-Construirea unei noi staţii de 
epurare şi Iernut-Reabilitarea staţiei de epurare” este în desfăşuare, în data de 24.10.2011 se 
vor depune ofertele tehnico-financiare. 

6. S.C. Compania Aquaserv S.A. a înaintat dosarul cererii de prefinanţare la A.M. POS Mediu în 
data de 26.09.2011. 

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


