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Bacău, 17 martie 2016 
 

Evoluția lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare în aglomerarea 

BACĂU în cadrul proiectului 
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” 

CCI2009RO161PR015 

 

 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. estimează că până la sfârșitul lunii Martie 2016 

se vor finaliza lucrările de montaj a rețelelor de canalizare pe următoarele străzi: 

-   ALEXANDRU VELICAN din municipiul Bacău; 

-   ROZELOR din comuna Hemeiuș;  

- IZVORULUI, ION CREANGĂ, TRECĂTOAREA HOLTULUI, VIILOR și ALEEA 

TRANSELECTRICA din comuna Letea Veche. 
 

Lucrările au început în luna august 2015 și au ca termen de finalizare luna iulie 2016 (conform 

actului adițional nr.2 din 15.12.2015).   
 

Lucrările includ realizarea canalului colector principal și căminele de racord la limita proprietăților.  

 

Se reamintește faptul că este posibilă conectarea la rețelele de canalizare doar în momentul punerii în 

funcțiune a întregului sistem care include și stații de pompare și stația de epurare a apelor uzate. 

 

S.C. C.R.A.B. S.A face toate eforturile ca eventualele neplăceri cauzate de lucrările temporare de 

construcție să aibă un impact cât mai mic asupra activităților cotidiene ale populației și solicită 

sprijinul și înțelegerea cetățenilor pe parcursul perioadei de desfășurare a lucrărilor.  

 

 

 
 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina web a proiectului - www.apabacau.ro secțiunea Investiții - POS Mediu 

sau să contactați reprezentanții S.C. C.R.A.B. S.A. la următoarele adrese și numere de telefon:  

 

Unitatea de Implementare a Proiectelor 

Adresa: 

Strada Henri Coandă,  

nr. 2, BACĂU 

Persoană de contact:  

Andreea IFTIME 

(Responsabil cu publicitatea) 

Telefon/Fax: 

0234.55.00.23 

 

 Adresa e-mail:  

uipcrab@gmail.com  
 

                                                                    

PREȚUIEȘTE APA, IUBEȘTE VIAȚA! 

Anunț Public 
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