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ÎNTÂLNIRE CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
26.01.2017

Tematica întâlnirii a fost: 

“Noutăţi propuse de APA NOVA pentru anul 2017!”

ORGANIZATOR: LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI - HABITAT 
PARTICIPANŢI:
Mihai MEREUŢĂ – Preşedinte Liga Asociaţiilor de Proprietari – Habitat
Constantin STANCIU – ANRSC
Andra PAVEL – ANRSC
Mihai ALEXANDRESCU – AMRSP
Mihaela CONSTANTINESCU – APA NOVA Bucureşti
Florin CHIRU - APA NOVA Bucureşti
Constantin Cantemir Petriu – Serviciul Secretariat General RADET
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• Referitor la acest program reprezentantul APA NOVA a evidenţiat beneficiile acestor lucrări de 
înlocuire a conductelor de apă rece şi canalizare, atât din plasa blocului cât şi a distribuţiei 
verticale precum şi condiţiile de înscriere pentru acest tip de lucrări. În ceea ce priveşte plata
acestor lucrări, informează că 95% din costuri suportă APA NOVA iar diferenţa de 5% va
reveni asociaţiei de proprietari.

• În continuare reprezentanţii asociaţiilor de proprietari au solicitat relocarea contoarelor de apa
rece la limita de proprietate a condominiului.

• Reprezentantul APA NOVA susţine că limita de responsabilitate a operatorului este la căminul
unde se află branşamentul de apă rece luând în calcul proiectul iniţial. Reprezentantul ANRSC 
susţine că APA NOVA are obligaţia de preluare a branşamentului fără a fi prevăzută mutarea
acestuia.

În deschidere a luat cuvântul domnul Mihai
Mereuţă, preşedintele Ligii Asociaţiilor de 
Proprietari-Habitat care a precizat ca serviciul
de apă şi canalizare din Bucureşti a suferit
schimbări majore în ultimii 15 ani, tipurile de 
reclamaţii modificându-se semnificativ. În
continuare informează că au fost discutate mai
multe probleme legate de: contorizarea
individuală, încheierea convenţiilor individuale
de plată, contracte individuale, distribuţia
orizontală pentru utilităţi şi ca noutate aduce în
discuţie programul “A DOUA ŢEAVĂ” iniţiat de 
APA NOVA Bucureşti.
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• Reprezentantul APA NOVA susţine că sunt începute lucrările de montare a contoarelor cu 
citire la distanţă.

• Reprezentanţii asociaţiilor de proprietari solicită corelarea emiterii facturilor APA NOVA cu 
RADET.

Domnul Mihai Mereuţă susţine montarea
contoarelor de apă rece în subsolul blocului la fel
ca şi RADET care dispune de contoare cu citire la 
distanţă.
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Probleme semnalate de reprezentanţii asociaţiilor de proprietari

• Marinela Fition, Str.Drumul Taberei 98, Bl.C2, sect.6 - Solicită puenrea în funcţiune a 
conductei de recirculaţie a apei calde.

• Mihaela Toader, Str.Cetatea de Baltă 116, Bl.2A8, Sect.6 - Solicită montarea vanelor de 
închidere pe conductele de apă caldă şi încălzire acestea fiind desfinţate odată cu efectuarea
lucrărilor de contorizare. Sesizarea a fost înregistrată cu nr.6168/26,01,2017

• Florentin Dogaru, Str.Odobeşti 1, Bl.Z2, Sc.6, Sect.3 - Solicită verificarea contorului de 
energie termică pentru încălzire montat la scara 6 Sesizarea a fost înregistrată cu 
nr.6171/26,01,2017                     
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