
Etapele procesului de branșare/racordare
la rețelele publice de distribuție a apei și de canalizare

Pentru a beneficia de serviciile de apă și canalizare este necesar să vă racordați la rețelele publice
prin intermediul unui branșament de apă și/sau a unui racord de canalizare.

Etapele realizării branşamentului/ racordului:

1. Aplicați pentru un aviz tehnic de branșare și/sau racordare, respectiv proiect, completând o
cerere în acest sens;

2. Obțineți avizele/documentele precizate în Certificatul de urbanism;
3. Obțineți Autorizația de construire;
4. Semnați Contractul de execuție cu Apa Nova;
5. Apa Nova execută lucrarea;
6. Realizăm recepția lucrării și punerea în funcțiune a branșamentului/racordului;
7. Semnați contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

1. Pentru obţinerea avizului tehnic de branșare si/sau racordare, respectiv proiectului, este necesar
să depuneți la Apa Nova documentele precizate mai jos și să achitați contravaloarea acestui
serviciu.
Documentele se pot transmite în format pdf la adresa de e-mail clienti@apanova-ploiesti.ro

Documente necesare:
□         certificat de urbanism;
□ plan de situație pe suport topografic în coordonate STEREO 70;
□ act de proprietate - extras de carte funciară;
□ act de identitate;
□ certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului;
□ certificat de înregistrare în scopuri de TVA;
□         breviar de calcul privind necesarul de apă;
□         planul instalațiilor interioare de apă și/sau canalizare.

2. Apa Nova va întocmi documentația tehnica în vederea obținerii de către dumneavoastră a
avizelor/documentelor precizate în Certificatul de urbanism; Apa Nova vă va înmâna documentația
tehnică cu scrisoare de înaintare care cuprinde explicit pașii de urmat.

3. Odată obținute avizele/documentele precizate în Certificatul de urbanism, veți solicita Primăriei
Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană emiterea Autorizației de construire.

4. Contractul de execuție branșament și/sau racord îl vom întocmi în baza dosarului complet depus
de dumneavoastră (Certificatul de urbanism, avizul și proiectul Apa Nova, avizele/documentele
obținute conform Certificatului de urbanism, Autorizația de construire etc.).
Dumneavoastră semnați contractul de execuție branșament și/sau racord cu Apa Nova și achitați un
avans reprezentând o parte din contravaloarea lucrărilor.

5. Apa Nova va solicita Primăriei Municipiului Ploiești autorizație de începere a lucrarilor edilitare și,
după obținerea acesteia, va executa lucrările contractate.

6. După execuția lucrărilor veți fi invitat la Apa Nova în vederea semnării Devizului general și a
Procesului verbal de recepție. Ulterior veți primi factura aferentă lucrărilor executate.

7. Apa Nova va redacta contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă si de
canalizare. Acesta va fi semnat de dumneavoastră, în calitate de utilizator si de Apa Nova, în
calitate de operator.

IMPORTANT
În situația în care documentele nu sunt depuse integral solicitantul va fi informat în privința
completărilor necesare.
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