Obiectiv de investitie :
ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA GÂRBĂU, COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ

Acest obiectiv de investiție a fost și este o necesitate pentru cetățenii localității Gârbău,
drept urmare în urmă cu câțiva ani am demarat procedurile pentru acest obiectiv.
În anul 2015 a fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiție
„Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Gârbău, comuna Gârbău,
județul Cluj, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice (MDRAP) și UAT Comuna Gârbău reprezentată prin primar Prof. Broaina Gheorghe
Lucian, pentru suma de 3.636.340,00 lei inclusiv TVA pe baza studiului de fezabilitate, pe o
perioadă de 3 ani.
În perioada 2015-2017 a fost elaborat proiectul tehnic, au fost obținute avizele necesare
în baza cărora s-a obținut autorizația de construire.
În anul 2017 s-a semnat contractul de lucrări cu firma care a câștigat licitația, și anume
SC ACSA SA în baza proiectului tehnic fiind în valoare 4.591.295,47 lei inclusiv TVA.
Având în vedere faptul că, au trecut 2 ani între studiu de fezabilitate și întocmirea
proiectului tehnic datorită termenelor obținerii avizelor necesare proiectului, valoarea
obiectivului a crescut semnificativ, astfel că diferența de 954.955,47 lei trebuie susținută din
fonduri proprii.
Lucrările au început în data de 16.08.2017, conform ordinului de începere a lucrărilor
și până la rezilierea contractului s-a executat în proporție de 45% și s-a decontat suma de
1.940.987,09 lei ajungând la termen în data de 16.08.2019 și nu s-a mai prelungit datorită
modificărilor substanțiale apărute și a firmei care nu a respectat contractul în ceea ce privește
termenele de finalizare a obiectivului.
În anul 2018 s-a prelungit contractul de finanțare încheiat între Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) și UAT Comuna Gârbău reprezentată prin
Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian, până la data de 31.12.2020, pentru finalizarea lucrării.
În prezent avem disponibil pentru acest obiectiv suma de 1.695.352,00 lei.
Pentru a se putea relua procedurile pentru licitație, Primăria Comunei Gârbău prin
Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian a solicitat o expertiză tehnică atât pentru restul de
executat cât și pentru lucrarea executată până în prezent.
Momentan firma de proiectare analizează expertiza tehnică și va propune Primăriei și
Consiliului Local Gârbău un deviz general pentru restul de executat spre analiză și aprobare
pentru a putea fi reluată procedura de licitație.
Firma de consultanță va pregăti ulterior procedurile pentru licitație, iar în urma acesteia
lucrările vor fi continuate și finalizate cu firma câștigătoare.
Pe parcursul derulării lucrărilor vă vom comunica stadiul acestora.

Atașăm câteva fotografii de pe parcursul lucrărilor executate

