Anunţ
Stimaţi utilizatori,
Compania de Apă Arad S.A. vă aduce la cunoştinţă faptul că, în urma finalizării lucrărilor la reţelele de
apă şi canalizare executate în Ineu, Pâncota, Şiria şi Galşa, în localitatea dumneavoastră există reţea
de canalizare cu racord până la limita de proprietate. Astfel, toate imobilele care, în prezent, sunt
branşate la reţeaua publică de apă vor trebui racordate la canalizare iar apele uzate vor trebui
deversate doar în sistemul public de canalizare.
Începând cu data de 01.07.2018 serviciul de canalizare se facturează, utilizatorii având obligaţia de a
încheia contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
În vederea încheierii contractelor sunt necesare următoare acte:
-

pentru PERSOANELE FIZICE: ultima factură de apă, actul de identitate şi actul de proprietate
asupra imobilului (sau adeverința de la Primărie cu adresa corectă);

-

pentru AGENŢII ECONOMICI: ultima factură de apă, codul unic de înregistrare, actul de spațiu
(extras C.F. sau contract de închiriere/comodat), cartea de identitate a administratorului și
ștampila;

-

pentru ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI: ultima factură de apă, codul fiscal, cartea de identitate a
președintelui/administratorului și ștampila.

Pentru oraşul Ineu, Contractul cu Compania de Apă Arad S.A. poate fi încheiat la sediul Primăriei Ineu
în perioada 10.06.2019 – 14.06.2019, interval orar 09:30 – 14:00.
Pentru oraşul Pâncota, comuna Şiria şi sat Galşa, Contractul cu Compania de Apă Arad S.A. poate fi
încheiat în Pâncota, strada Luncii FN (lângă Stadion), la Staţia de Tratare Apă, de luni până vineri,
interval orar 08:00 – 16:00.
Contractul CL7 „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în Ineu, Şiria şi Pâncota” a fost
demarat în cadrul Proiectului CCI Nr. 2009RO161PR001/19314 „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad” şi încheiat în cadrul Proiectului Cod SMIS 2014+
106974 „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul
Arad”.
Procentele de finanţare sunt după cum urmează: 89,98%, reprezentând finanţare nerambursabilă,
formată din contribuţii de la: Fondul de Coeziune (85%), Bugetul de Stat (13%) şi bugetul autorităţilor
locale din aria proiectului (2%), şi 10,020%, reprezentând contribuţia Companiei de Apă Arad.
Proiectele au fost cofinanţate de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul
Operaţional Sectorial „Mediu” 2007 – 2013 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020.
Conducerea

