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Noi strazi vor fi racordate la sistemul
de alimentare cu apa
Articol de: 247timisoara

&Icirc;n cadrul proiectului cofinantat din Fondul de Coeziune al Uniunii
Europene prin Programul Operational Sectorial Mediu &bdquo;Extinderea
si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare &icirc;n
judetul Timis&rdquo; Aquatim SA a recep&#539;ionat de cur&acirc;nd o
parte din lucrarile de investi&#539;ii prevazute &icirc;n zona
Timi&#537;oara Sud. Astfel, locuitorii de pe strazile Rascoala din 1907,
Romani&#539;ei, Contemporanul, Dimitrie Stan, Ion Rom&acirc;nu,
Splaiul Sofocle beneficiaza de re&#539;ele noi de canalizare. Pe aceste
strazi s-au executat lucrari de extindere a re&#539;elei de canalizare, pe
o lungime totala de circa 2,4 km.</p>

&Icirc;nsa, pentru racordarea la noile re&#539;ele, proprietarii de imobile
trebuie sa se prezinte la Serviciul Tehnic din cadrul Aquatim, &icirc;n
vederea ob&#539;inerii avizului tehnic de racordare. Programul de lucru
al Serviciului este de luni p&acirc;na vineri &icirc;ntre orele 8-15, iar
adresa este str. Treboniu Laurean nr. 7A (&icirc;n zona Pie&#539;ei
Alexandru Mocioni).</p>

Pentru ob&#539;inerea avizului sunt necesare urmatoarele documente:
cerere tipizata (se gase&#537;te &icirc;n varianta tiparita la sediul
Serviciului Tehnic sau poate fi descarcata de pe site-ul societa&#539;ii
http://www.aquatim.ro/avize-tehnice-45.html), extrasul CF individual
&#537;i colectiv al imobilului pentru care se solicita avizul tehnic sau
contractul de v&acirc;nzare-cumparare al acestuia &#537;i copie dupa
actul de identitate. Men&#539;ionam ca pentru eliberarea avizului tehnic
de racordare pentru imobilele situate pe strazile cuprinse &icirc;n proiectul
cu finan&#539;are europeana, Aquatim nu percepe nici o taxa. Ulterior
ob&#539;inerii avizului, se va &icirc;ntocmi imediat contractul de furnizare
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a serviciilor de alimentare cu apa &#537;i de canalizare.
Proiectul &bdquo;Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu
apa si canalizare &icirc;n judetul Timis&rdquo; este cofinantat din Fondul
de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operational Sectorial
Mediu. Valoarea totala a proiectului este de 509 635 639 lei (118 871 000
Euro) din care: 73,93% sunt fonduri nerambursabile, din Fondul de
Coeziune al Uniunii Europene, 13,04% este asigurat de Aquatim SA,
11,30% de la bugetul de stat si 1,73% de la autoritatile locale (Consiliul
Judetean Timis si Consiliul Local Timisoara).</p>

&Icirc;n judetul Timis sunt vizate &icirc;n principal urmatoarele investitii:
sapte statii noi de epurare a apelor uzate, trei statii noi de tratare a apei
potabile, extinderea si reabilitarea sistemelor de canalizare (aproximativ
200 km) si a retelelor de alimentare cu apa (aproximativ 100 km).
Localitatile incluse &icirc;n proiect: Timisoara, S&acirc;nnicolau Mare,
Jimbolia, Deta, Buzias, Gataia, Recas, Faget, Ciacova, Sacalaz,
S&acirc;nmihaiu Rom&acirc;n si Utvin. &Icirc;n urma investitiilor, gradul
de acoperire a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare &icirc;n
localitatile incluse &icirc;n proiect va creste considerabil, iar calitatea
serviciilor prestate se va conforma cerintelor UE.</p>
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