
    În vederea implementării contractului de lucrări ,, Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu 

apa si canalizare menajera in Municipiul Drobeta Turnu Severin" – CL1 LOT1, pentru lucrările aferente 

UAT Izvorul Barzii, a fost emisă Autorizația de construire nr.23 din 07.03.2023. 

Lucrările prevăzute a fi executate sunt: 

• OBIECTUL 1.2.1 - Extindere retea de distributie apa potabila 

    În UAT Izvoru Barzii, in localitatea Halanga, in zona sudica a acesteia, se va continua extinderea 

retelei de distributie din Municioiul Drobeta Turnu Severin de-a lungul drumului national DN 67 pana 

in zona blocurilor si a liceului cu o lungime de 486 m. Extinderea retelei de distributie pe drumul DN 67 

se va face folosind conducte din PEID RC PE100 PN10 SDR17 cu diametre de De 110 mm pe lungimea 

de 186 m și De 125 mm pe lungimea de 300 m. Conducta de apă va subtraversara drumul national DN 

67, SDN 4, având caracteristicile, PEID, PN 10, De 110 mm, in tub de protectie din OL 273,1  x  7,1 mm, 

L = 24,2 m , prin foraj orizontal dirijat. 

• OBIECTUL 2.1.1 - Extindere retea de canalizare ape uzate menajere 

     În UAT Izvoru Barzii, in localitatea Halanga, in zona sudica a acesteia, se va continua extinderea 

retelei de canalizare din Municioiul Drobeta Turnu Severin de-a lungul drumului national DN 67 pana in 

zona blocurilor si a liceului cu o lungime de 485 m. Extinderea retelei de canalizare pe drumul DN 67 si 

Str. 26 se va face folosind conducte din PVS SN8 cu De 250 mm. Rețeaua necesită o subtraversare 

DN67 (SDN 5) prin foraj orizontal dirijat cu o conducta de canalizare din PVC Dn  250 mm SN 8, 

montata in tub de protectie din OL Dn 457x7.9 mm, L=20.60m . 

    Valoarea autorizată a lucrărilor este de 4.021.245 lei (C+M) , durata de execuție a lucrărilor este de 

36 luni de la data începerii, Autorizația de construire avand termenul de valabilitate de 12 luni de la 

data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate. 


