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Noi reţele de alimentare cu apă în Aglomerarea Bicaz,  

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 oraşul Bicaz, pe străzile Pieţei, Vânătorilor, Dimitrie 

Leonida, Primăverii, Pârâul Başei, realizate  în cadrul contractului de lucrări CL7, "Alimentare cu 

apă şi reţele de canalizare în Aglomerarea Bicaz". 

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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mailto:office@apaserv.eu


 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

Instrumente Structurale 
2007-2013 

 

                                             
1 

   

29.09.2014 

 

Noi reţele de canalizare în Aglomerarea Bicaz,  

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 oraşul Bicaz, pe străzile  Cojusna, Muncii, Paltinului, Crâsniţei, Păcii, 

Stadionului, Brazilor, Dimitrie Leonida, Vânătorilor, Primăverii, Stejarilor, Cozmiţei, 22 

Decembrie şi Barajului, realizate  în cadrul contractului de lucrări CL7, "Alimentare cu apă şi reţele 

de canalizare în Aglomerarea Bicaz". Pe aceste străzi, condiţiile tehnice permit conectarea noilor 

utilizatori. 

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.  

 De asemenea, sunt finalizate lucrările şi pe străzile Uzinei, Pârâul Başei, Bistriţei, Mioriţei, 

Dumbravei, Aleea Dorului, Cărbuna, Zimbrului şi Ghiocelului, însă conectarea utilizatorilor este 

condiţionată de montarea staţiilor de pompare a apei uzate, lucrare prevăzută a se desfăşura în 

perioada noiembrie-decembrie.  

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. 
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