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     COMUNICAT DE PRESA 

 
Compania Judeteana Apa Serv S.A.  este operatorul regional al serviciului public de alimentare cu 

apă şi canalizare din judetul Neamţ, avand forma juridica de societate pe actiuni, actionarul majoritar cu 92 % 
fiind Judetul Neamt. 

Activităţile principale ale Companiei le reprezintă prestările de servicii privind captarea, tratarea, 
transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile dar si colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate. 

Aria de operare Apa Serv în judetul Neamt, este împărţită în trei zone: Zona Sud cu Piatra Neamţ – 
Bicaz, Zona Est cu Roman si Zona Nord cu Târgu Neamţ.  
 Compania are la ora actula in concesiune de la Consiliul Judetean Neamt (92%), Consiliul Local 
Alexandru cel Bun, Piatra Neamt, Roman si Targu Neamt (8%) pentru activitatea de intretinere si exploatare o 
lungime de retea de apa de 926.000 metri si o lungime de 300.000 metri conducte de canalizare. 
 
 Retelele de apa au fost construite in ani de zile, cea mai veche retea de apa fiind din 1944 in localitatea 
Roman. In urma activitatilor de inventariere facute de companie in conformitate cu legislatia in vigoare,  30% 
din total retele de apa sunt imbatranite si ar trebui inlocuite, acestea avand o durata de serviciu expirata de 36 
ani (tabel 1). Pentru a putea inlocui aceste conducte se estimeaza ca ar fi necesara  suma  de 20.850.000 
Euro (adica 93.825.000 lei),  Bugetul de Investitii pentru anul 2013 aprobat de  Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUA Neamt" fiind de 6.159.565 lei. 
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In cadrul Programului ISPA (desfasurat in perioada 2006 – 2011), Compania Judeteana Apa Serv S.A. 
a inlocuit 6887 metri de retea de apa, reprezentand un procent de 2.5 %  din total retea necesar de reabilitat. 
Reabilitarea retelelor de apa in Judetul Neamt reprezinta Provocarea pe care proprietarul bunurilor (Consiliul 
Judetean Neamt si actionarii companiei), impreuna cu operatorul  regional al Serviciului Public de Alimentare 
cu Apă şi Canalizare din judetul Neamţ – Compania Judeteana Apa Serv S.A. trebuie sa o duca la bun sfarsit. 
In acest context, Apa Serv intocmeste in fiecare an  un Program de investitii, aprobat Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUA Neamt", ce au ca scop : 
               -  Îmbunătăţirea exploatării surselor de apă prin reabilitarea şi modernizarea şi automatizarea staţiilor 
de pompare; 
              -  Reducerea pierderilor de apă din reţelele de transport şi distribuţie prin lucrari de reabilitare retele 
de apa, sectorizare, identificare  

               - Înlocuirea agregatelor de pompare cu altele noi, moderne, aspect care va conduce la 
reducerea cheltuielilor cu eneria electrica . 

Avand in vedere ca Uniunea Europeana acorda fonduri nerambursabile doar pentru extinderi de retele 
apa si canalizare, conducerea Companiei ApaServ S.A. este preocupata de problema reducerii pierderilor din 
retele. Astfel, lucrările pe care APA SERV S.A. şi le propune a le realiza în anul 2013 sunt: 

Înlocuire retea apa str. Vasile Conta ml 86 

Înlocuire retea apa Colonia Vaduri (etapa II - 2 ),                               ml 1200 

Înlocuire retea apa P-ta Ştefan cel Mare (fosta CT 22 - bl. C1 , C5)                                                                 ml 400 

Înlocuire retea apa str. Fermelor - Zona Sens giratoriu - STICON (etapa II) ml 200 

Înlocuire retea apa Fundatura Morii (etapa II) ml 100 

Înlocuire retea apa str. Timis  ml 200 

Înlocuire retea apa str. Plaiesului ml 250 

Înlocuire retea apa str. Trandafirilor  ml 150 

Înlocuire retea apa str. Margaretelor ml 200 

Înlocuire retea apa str. Caisilor ml 200 

Înlocuire retea apa str. Viorelelor ml 200 

Înlocuire retea apa str. Ion Slavici ml 350 

Înlocuire retea apa str. Gheorghe Doja ml 300 

Înlocuire retea apa str. Tineretului - Roznov ml 380 

Inlocuire colector canalizare str. Burebista (bl. I 2) ml 350 

Inlocuire colector canalizare Aleea Paltinilor (bl. C 4) - str. Buzesti  ml 700 

Înlocuire retea apa str. Victor Hugo (str. Alexandru cel Bun - CT 25 - Stadion) ml 350 

Înlocuire retea apa str. Bucovinei (b-dul N. Balcescu - str. Miron Costin) ml 550 

Înlocuire retea apa str. I.L. Caragiale  ml 190 

Înlocuire retea apa str. Ogoarelor ( Azil batrani - Statia EON),  ml 200 

Înlocuire retea apa str. Energiei  ml 300 

Înlocuire retea apa str. C.A. Rosetti  ml 650 

Înlocuire retea apa str. Mihai Viteazu (str. A. Pann - str. Ion Nanu)  ml 750 

Înlocuire retea apa str. I. Creanga (str. Olteniei - b-dul Republicii)  ml 90 

Înlocuire retea apa Aleea Revolutiei (str. M. Viteazu - Aleea Iasomiei)  ml 260 

Înlocuire retea apa Aleea Revolutiei (str. M. Viteazu - str. Martir Closca)  ml 350 

Înlocuire retea apa Aleea Revolutiei (str. Martir Closca - str. Ion Nanu)  ml 500 

Înlocuire retea apa Aleea Liliacului (str. M.artir Closca - str. Liliacului)  ml 300 

Înlocuire retea apa str. Alexandru Zirra  ml 220 
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Înlocuire retea apa str. Muncii  ml 230 

Înlocuire retea apa str. N. Balcescu (str. P. Rares - str. Aprodu Arbore)  ml 750 

Înlocuire retea apa str. M. Jora  ml 100 

Înlocuire retea apa str. Dr. Ghelerter  ml 150 

Înlocuire retea apa b-dul N. Balcescu (Statia Petrom - str. Sucedava) ml 1000 

Înlocuire retea canalizare str Ecaterina Teodoroiu (str.Martir Closca-str.Spiru Haret) ml 200 

Înlocuire retea canalizare str. Olteniei (str. Ecaterina Teodoroiu - str. Primaverii) ml 300 

Înlocuire retea canalizare str. Olteniei (str. Gheorghe Doja - str. Pacii) ml 70 

Înlocuire retea canalizare str. Nicolae Balcescu (str. Petru Rares - str. I.L. Caragiale) ml 750 

Înlocuire retea canalizare str. Roman Voda ( str. Dr. Kock - CT3) ml 50 

Înlocuire retea canalizare str. C.A. Rosetti (bl. 1 - 2 A) ml 40 

Înlocuire retea canalizare Aleea Liliacului (Aleea Iasomiei - str. I. Nanu) ml 200 

Înlocuire retea canalizare str. Tudor Vladimirescu (bl.8 - bl.4) ml 50 

Înlocuire retea canalizare str. Gloriei 2A ml 60 

Înlocuire retea canalizare str Libertatii (bl.1, sc.B)  ml 24 

Inlocuire retea apa str. lt Iorgu -Virgil Popescu   ml 200 

Inelare retea apa str.V.Alecsandri-Radu Theoharie- cuplare cu retea str.M.Eminescu buc 1 

Inlocuire retea apa str.Vasile Alecsandri    ml 600 

Inlocuire retea apa str.1 Decembrie 1918 ml 220 

Inlocuire retea alimentare cu apa Al.Zimbrului  ml 250 

Inlocuire retea alimentare cu apa Alee Salcamilor ml 200 

Inlocuire retea alimentare cu apa Str.Veterani ml 650 

Inlocuire retea alimentare cu apa Str.Ion Roata ml 500 

Inlocuire bransament apa str.M.Kogalniceanu (bl.6)  ml 50 

 
Mai mult, in cadrul eforturilor depuse constant de catre Companie, s-a elaborat "Strategia privind 

reducerea  pierderilor de apa pe termen scurt, mediu si lung" avand perioada de implementare pana la anul 
2025.  

Totalitatea informatiilor prezentate succint in cadrul prezentului comunicat de presa se regasesc si pe 
site-ul companiei www.apaserv.eu, Informatii suplimentare vor fi puse la dispozitia cetatenilor interesati oricand 
se vor solicita. 

 
Director General 

ing. Ionut Catalin DUGHIR 
 

 

http://www.apaserv.eu,/

