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Noi reţele de alimentare cu apă în Aglomerarea Piatra Neamţ,  

realizate în cadrul Proiectului  

"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ" 

 

 

Compania Judeţeană Apa Serv S.A. informează că s-au finalizat lucrările de extindere a 

reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Piatra Neamţ, pe străzile Cârloman, 

Crivăţului, Lăcrămioarei, Schitului, Siret, Şoimului, Terasei, Verii, Vulturului, realizate  în 

cadrul contractului de lucrări CL1, "Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în Aglomerarea Piatra 

Neamţ". 

Pentru a putea beneficia de apă potabilă la standarde europene şi în condiţii de siguranţă, îi 

invităm la sediul companiei, din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, pe toţi locuitorii care 

doresc branşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă, pentru efectuarea demersurilor necesare 

încheierii contractului de furnizare a serviciului.  

Proiectul Major “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Neamţ”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu, este implementat de 

operatorul regional de alimentare cu apă şi canalizare, Compania Judeţeană APA SERV S.A., şi 

are ca principal obiectiv îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin 

extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi reabilitarea infrastructurii neadecvate şi 

perimate din sectorul de apă şi apă uzată, în vederea respectării standardelor Uniunii Europene şi 

româneşti. 

 

 

 

 

Date de contact: 

Compania Judeţeană APA SERV S.A.  
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, 610125 

Tel: 0233/233340; Fax: 0233/218937; E-mail: office@apaserv.eu 
Persoană de contact: Alina Asavinei - Ofiţer Publicitate, Risc   
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Noi reţele de canalizare în Aglomerarea Piatra Neamţ,  

realizate în cadrul Proiectului  

"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ" 

 

 Compania Judeţeană Apa Serv S.A. informează că s-au finalizat lucrările de extindere a 

reţelei de canalizare: în municipiul Piatra Neamţ, pe străzile  Orientului, Viilor, Begoniei, 

Orhideelor, Sânzienelor, Tisei, Pietricica, Bălţăteşti, Tisei, Lalelelor, Dudului, Cicoarei, 

Macului, Mărţişor, Ciocârliei, Bucium, C-tin Brâncoveanu, Poiana Teiului, Zambilelor, Terasei, 

Vulturului, Şoimului, Lutăriei, Veteranilor, Călugărului, Schitului, Aerodromului, Planorului, 

Aviatorului, Verii, Ţărăncuţa, Timiş, Florilor, D. Cantemir, Păun Pincio, Cârloman, Albinelor; 

în comuna Dumbrava Roşie, pe străzile Cutului, Plantelor, Crinului, Dorobanţului, Dudului, 

Poieniţei, Fluieraşului, Zimbrului, realizate  în cadrul contractului de lucrări CL1, "Alimentare cu 

apă şi reţele de canalizare în Aglomerarea Piatra Neamţ". 

Pentru a putea beneficia de serviciul de colectare apă uzată în condiţii de siguranţă, îi 

invităm la sediul companiei, din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, pe toţi locuitorii care 

doresc racordarea la reţeaua publică de canalizare, pentru efectuarea demersurilor necesare 

încheierii contractului de furnizare a serviciului.  

Proiectul Major “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Neamţ”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu, este implementat de 

operatorul regional de alimentare cu apă şi canalizare, Compania Judeţeană APA SERV S.A., şi 

are ca principal obiectiv îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin 

extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi reabilitarea infrastructurii neadecvate şi 

perimate din sectorul de apă şi apă uzată, în vederea respectării standardelor Uniunii Europene şi 

româneşti. 

 

 

Date de contact: 

Compania Judeţeană APA SERV S.A.  

Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, 610125 

Tel: 0233/233340; Fax: 0233/218937; E-mail: office@apaserv.eu 

Persoană de contact: Alina Asavinei - Ofiţer Publicitate, Risc   
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