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Stadiul lucrărilor din cadrul contractului CL5 - Modernizare staţii de tratare a apei şi 

apei uzate în Judeţul Neamţ (Târgu Neamţ, Bicaz, Săvinești - Roznov) 

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 02.04.2014.  

 A fost emisă Autorizaţia de desființare pentru demolarea SEAU Roznov; 

 A fost emisă  Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de construire la SEAU 

Podoleni; 

  A fost emisă  Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de construire pentru  

extinderea şi modernizarea SEAU Bicaz; 

 A fost emisă  Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de construire pentru  

extinderea şi modernizarea SEAU Tg. Neamt; 

 A fost emisă  Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de construire pentru  

modernizarea Stație de clorinare Ticos; 

 A fost emisă  Autorizația de construire pentru stația de clorinare Lunca şi reabilitare front 

captare Lunca; 

 SEAU Podoleni  

Se execută lucrări la următoarele obiecte: 

 clădirea administrativă; 

 hala de pretratare; 

  desnisipator şi separator de grăsimi; 

  bazine de aerare; 

  grătare rare şi dese; 

  decantoare secundare;  

 unitatea de precipitare chimică a fosforului; 
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  camera de distribuție pentru bazinele de aerare cu nămol activat. 

 stația de suflante; 

  stația de pompare nămol secundar; 

  îngroșătoare gravitaționale; 

  stația de pompare apă nămol. 

S-au finalizat lucrările la următoarele obiecte: 

 organizarea de şantier; 
 

 drumul de acces; 

 împrejmuirea obiectivului; 

 platforma de depozitare a nămolului; 

 

S-au achiziţionat două containere şi un încărcător frontal. 

 SEAU Tg. Neamţ 

 S-au achiziţionat două containere şi un încărcător frontal; 

 Se execută lucrări la platforma de depozitare nămol şi la deshidratarea 

mecanică a nămolului. 

  SEAU Bicaz  

Se execută lucrări la următoarele obiecte: 

 bazin de compensare existent; 

 reactoare biologice secvenţiale; 

 platforma de depozitare nămol;  

 stația de suflante; 
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 unitate de precipitare chimica a fosforului. 

S-au achiziţionat două containere şi un încărcător frontal; 

 Stațiile de Clorinare Ticoş şi Lunca 

Se execută lucrări la: 

  Container; 

  instalația de alimentare şi dozare; 

  instalația de neutralizare; 

  sistemul de ridicare a presiunii;  

 sistemul de măsurare si control al dozării; 

 tabloul electric de comandă şi racord electric; 

 sistemul SCADA. 

 

 Frontul de captare Lunca 

Se execută lucrări la: 

 puţurile de captare;  

 căminele de vane; 

 căminele cu debitmetre electromagnetice; 

  colectorul din fonta ductilă; 

 instalațiile de alimentare cu energie electrică.  

 

 SEAU Roznov 

 se execută lucrări de demolare  


