
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

Anexa la Hotărârea nr. 65/2011  

PROTOCOL 

privind realizarea obiectivului  de investiţii  

„Extindere reţea de alimentare cu apă în sat Roşu, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi” 

între S.C. APAVITAL S.A. Iaşi şi Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi. 

Părţile au convenit pentru realizarea şi punerea în funcţiune a obiectivului „Extindere reţea 

de alimentare cu apă în satul Roşu, comuna Răducăneni”: conducta de apă PEHD DN 110 mm PN16 cca. 

1200 m şi PN 10 atm  cca. 3.400 m,  în lungime totală de cca. 4600 ml ce va fi racordată la căminul de 

apometru  al rezervorului de apă cu capacitatea de 1000 mc ce deserveşte localitatea Răducăneni, inclusiv 

grupul de pompare  (1+1), din comuna Răducăneni, judeţul Iaşi,  a următoarelor obligaţii: 

S.C. APAVITAL S.A. Iaşi va realiza : 
- asigurarea conductei PEHD DN 110 mm, în lungime de cca. 4600 ml, precum şi a armăturilor aferente montajului; 

- montarea unui grup de pompare (1+1),  în căminul de apometru din incinta rezervorului R 1000 mc Răducăneni, 

precum şi executarea instalaţiilor hidraulice şi electrice pentru asigurarea funcţionării; 

- lucrările de construcţii – montaj aferente conductei de alimentare cu apă dintre rezervorul R 1000 mc 

Răducăneni şi în satul Roşu, vor fi suportate de SC APAVITAL SA Iaşi, conform programului  de 

investiţii. 

COMUNA  RĂDUCĂNENI va realiza : 

- obţinerea Certificatului de Urbanism şi  avizelor aferente;  

- întocmirea proiectului tehnic, detaliilor de execuţie şi DTAC, conform reglementărilor tehnice în 

vigoare; 

- obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru lucrările aferente; 

- declaraţie pe propria răspundere că terenul pe care se va amplasa conducta este domeniul public şi 

că nu este în litigiu; 

- asigurarea şi predarea terenului către  S.C. APAVITAL S.A. Iaşi (constructor) aferent 

amplasamentului conductei de alimentare cu apă, liber de orice sarcină, pe domeniul public; 

- asigurarea unui utilaj – buldoexcavator – cu mecanic şi carburant, pentru executarea lucrărilor de 

săpătură, umplutură şi compactare,  către SC APAVITAL SA Iaşi, în calitate de constructor, pe 

întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor, cu ritmicitate zilnică.   

- pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor se vor asigura măsurile de securitate şi protecţia 

muncii de fiecare parte semnatară a prezentului protocol;  

- traseele propuse pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă a conductei de alimentare cu apă 

dintre rezervorul R 1000 mc Răducăneni şi în  satul Roşu din comuna Răducăneni, judeţul Iaşi sunt 

materializate în planurile de situaţie din PTh întocmit de Comuna Răducăneni, în lungime de cca.  

4600 ml. 

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
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