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Semnare contract de lucrări MM-CL-14 
 ”Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a apelor uzate menajere din 

Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Baia Mare, Seini, Tăuţii Măgherăuş, Baia Sprie, Târgu Lăpuş” 
 
 

 
Luni, 28 iulie 2014, s-a semnat în Baia Mare un nou contract de lucrări ce prevede extinderi și 
reabilitări ale reţelelor de apă și apă uzată în județul Maramureș. Contractul MM-CL-14 
”Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a apelor uzate menajere din 
Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Baia Mare, Seini, Tăuţii Măgherăuş, Baia Sprie, Târgu Lăpuş” a 
fost semnat între S.C. VITAL S.A. și S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. 
 
Valoarea contractului de lucrări este de 57.006.241,51 lei fără TVA și prevede o durată de execuție 
de 440 zile. 
 
Lucrările prevăzute pentru municipiul Baia Mare sunt: reabilitarea a 3.855 m reţele de apă şi 
1.818 m reţele canalizare şi extinderea a 10.861 m reţele de apă şi 18.079 m reţele apă uzată. 
În municipiul Sighetu Marmaţiei se vor realiza 15.433 m de extinderi şi reabilitări a reţelelor de 
apă şi 16.007 m extinderi reţele de apă uzată. 
În oraşul Vişeu de Sus s-au prevăzut lucrări de reabilitare a 6.987 m reţele de apă şi 7.619 m reţele 
apă uzată şi lucrări de extindere a 5433 m reţele de apă şi 15.184 m reţele apă uzată. 
Orașul Baia Sprie va beneficia de lucrări de extindere a 7.438 m reţele de apă şi 4.694 m reţele apă 
uzată.  
În localitatea Seini se vor executa lucrări de extindere a 2.158 m rețele de alimentare cu apă si 
10.723 m reţele de apă uzată. 
În orașul Târgu Lăpuş s-au prevăzut lucrări de reabilitare a 136 m reţele apă uzată şi lucrări de 
extindere a 817 m reţele de apă uzată. 
În Tăuţii Măgherăuş se vor executa lucrări de extindere a 629 m reţele de alimentare cu apă şi 
3.126 m reţele de apă uzată. 

 
 
Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş”, 
cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, are o valoare totală de 521.641.697 
lei. Planul de finanţare al proiectului include contribuţia Uniunii Europene care reprezintă 77,31%, 
subvenţia de la bugetul de stat este de 11,82%. Împrumutul contractat de Operatorul Regional SC 
Vital SA este de 9,05% iar contribuţia de la bugetele locale de 1,82%.  
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