
 

 
 

   
 

 
 

Data: 16.02.2010 
Locuitorii cartierului Sigmir se pot conecta la  reţelele de alimentare cu apă potabilă    

 
Reţelele de alimentare cu apă potabilă din cartierul bistriţean Sigmir sunt finalizate şi preluate de către SC 

AQUABIS SA astfel că locuitorii pot face demersurile necesare pentru a fi beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă 
potabilă. Aceste demersuri constau în întocmirea proiectului tehnic, execuţia lucrării de conectare şi semnarea unui 
contract cu SC AQUABIS SA, furnizorul local al serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. Menţionăm că 
va fi în curând finalizată şi staţia de pompare a apei uzate din Sigmir şi va fi disponibil şi serviciul de canalizare.  

Proprietarii imobilelor din aceste zone care nu şi-au întocmit un proiect tehnic pentru conectare la servicii de 
apă şi de canalizare şi doresc furnizarea acestor servicii sunt rugaţi să contacteze SC AQUABIS SA- serviciul tehnic, 
în vederea realizării acestor proiecte. Proprietarii care au realizate proiectele tehnice, de asemenea sunt rugaţi să ia 
legătura cu SC AQUABIS SA, Compartimentul Dispecerat-Intervenţii, persoana de contact, dl. ing. Orban Vasile, 
pentru ca, în momentul în care vor efectua lucrările de conectare la reţele (lucrări ce pot fi efectuate cu societăţi care 
au ca obiect de activitate astfel de activităţi) să fie asistaţi tehnic de către personal de la beneficiarul final. Ulterior 
realizării acestor lucrări, proprietarii, având o copie de pe proiectul tehnic, constatarea de la faţa locului semnată de 
reprezentantul SC AQUABIS SA şi documentele contorului instalat, se vor prezenta la sediul beneficiarului final, la 
Serviciul Contractare, în vederea întocmirii unui contract de furnizare servicii.  

Costurile pe care le implică aceste acţiuni, în cazul persoanelor fizice, costuri care includ TVA, sunt 
următoarele:  

1. Apă-canal: - Proiect: 252,42 lei, 
-  Aviz AQUABIS: 56,80 lei, 
-  Furnizare apă-canal (deschidere): 65,53 lei. 

2. Apă (sau canal): - Proiect: 189,32 lei, 
-  Aviz AQUABIS: 56,80 lei, 
-  Furnizare apă-canal (deschidere): 65,53 lei. 

Persoanele care au deja încheiat un contract cu AQUABIS pentru apă potabilă, vor plăti doar proiectul pentru 
canalizare şi avizul, fără a mai plăti deschiderea. 

Pentru persoanele juridice, costurile sunt diferite, acestea pot fi aflate la sediul SC AQUABIS SA. 
În ceea ce priveşte proiectul tehnic, acesta poate fi întocmit de către AQUABIS prin Serviciul Tehnic, cu 

costurile menţionate mai sus, dar poate fi întocmit şi de către alte societăţi agreate de SC AQUABIS SA.  
Pentru întrebări legate de contractarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, vă rugăm să vă adresaţi 

Compartimentului Dispecerat- Intervenţii, tel. 0263 213117, dl. ing. Orban Vasile, tel. 0728 325486 sau Unităţii de 
Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect finantat de 
UNIUNEA EUROPEANA 

 
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială si economică compusă din 27 ţări. 
Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, 
să construiască o zonă de stabilitate, democraţie si dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea 
culturală, toleranţa si libertăţile individuale. Uniunea Europeană îsi propune să împărtăsească 
realizările si valorile sale cu ţările si popoarele de dincolo de graniţele ei. 

 


