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Anunț public
 

Bacău,  Mai 2018 
 

Finalizarea lucrărilor din cadrul Contractului de lucrări CL3 
„Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Târgu Ocna” 

 
S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., în calitate de Beneficiar al proiectului 

„Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Bacău” (Cod SMIS 2014 + 106130), anunță finalizarea lucrărilor de construcție din cadrul Contractului 
de Lucrări CL3 „Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Târgu Ocna”.  
Lucrările de extindere a rețelei de canalizare au fost executate în localitațile Bacău, Mărgineni, 
Hemeiuș, Letea Veche și Târgu Ocna.   
 

Lucrările au fost executate de compania S.C. Construcții Erbașu S.A., în perioada Iulie 2014 - 
Decembrie 2017, iar valoarea acestora a fost de 64.062.368,99 lei (fără TVA).  
În prezent, contractul se află în perioada de notificare a defectelor, în care Antreprenorul are obligația de 
a remedia orice defecțiune care poate să apară în procesul de exploatare a instalațiilor construite prin 
proiect. Perioada de notificare a defectelor are o durată de 12 luni și se va încheia în luna Martie 2019. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt informați că se pot racorda la rețeaua de canalizare. Pentru 
informații, se pot adresa Serviciului de Avize și Reparații, situat la sediul S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 
din str. Narciselor, nr. 14, call center 0372 401 301. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operational 
Sectorial de Mediu 2007-2013 și prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina web a proiectului - www.apabacau.ro secțiunea Investiții - POS 
Mediu sau să contactați reprezentanții S.C. C.R.A.B. S.A. la următoarele adrese și numere de telefon:  
 

Unitatea de Implementare a Proiectelor 
Adresa: 
Strada Henri Coandă,  
nr. 2, BACĂU 

Persoană de contact:  
Andreea IFTIME 
(Responsabil cu publicitatea) 

Telefon/Fax: 
0234.55.00.23 
 

 Adresa e-mail:  
poimcrab@gmail.com  
 

 

PREȚUIEȘTE APA, IUBEȘTE VIAȚA! 


