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Alimentarea cu apă și canalizare a imobilelor din localitate, se face în baza unei documentații 

tehnice de execuție avizată de Compania de Apă Someș S.A., având la bază Avizul de Principiu eliberat 

pentru această lucrare. 

Etapele realizării branșamentului/racordului sunt după cum urmeaază: 

1. Obținerea Avizului de Principiu emis de Compania de Apă Someș, în baza documentelor mai 

jos menționate. 

2. În baza avizului, utilizatorul contractează realizarea proiectului branșamentului/racordului: 

3. Proiectul este supus avizării de către Compania de Apă Someș; 

4. Pe baza proiectului avizat, utilizatorul contractează realizarea căminului de branșament/racord 

la limita de proprietate și legarea la rețeaua publică; 

5. După realizarea lucrării, utilizatorul solicită recepționarea ei de către Compania de Apă Someș; 

6. Contorul de branșament, în cazul branșării la rețeaua de apă, se montează conform tipului 

menționat în avizul de principiu și se poate achiziționa și de la Compania de Apă Someș. În 

cazul în care, din motive obiective, amplasarea căminului de branșament nu este posibilă la 

limita de proprietate și se poate amplasa doar pe proprietatea utilizatorului, contorul 

achiziționat va fi dotat cu modul de citire la distanță. 

7. Încheierea contractului. 

 

Astfel, în vederea obținerii avizului, este necesar ca fiecare utilizator să prezinte la sediul 

Companiei de Apă Someș S.A., B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 79, următoarele documente: 

 Act de identitate al proprietarului -BI/CI (copie) 

 Extras de Carte Funciară de informare, nu mai vechi de 90 de zile sau adeverință de la 

primărie pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală – original; 

 Certificat de urbanism pentru obiectivul propus / Autorizație de construire (in cazul unei 

constructii nou); 

 Planul de încadrare în zonă, scara 1:5000; 

 Planul de situație, scara 1:500, care conține inventarul de coordonate STEREO 70 ce 

delimitează conturul imobilului. 

 

Toate cheltuielile aferente obținerii avizelor, precum și pentru efectuarea lucrărilor vor fi suportate 

de către beneficiar. 

Cu privire la amplasarea și caracteristicile căminului de apomentru, precizăm că în conformitate cu 

legislația și normativele în vigoare, căminul de apometru se va amplasa pe domeniul public la limita 

de proprietate.  
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Căminele de apometru agreate pentru a fi realizate de către utilizatori sunt: 

 

A. Cămin apometru cu secțiune dreptunghiulară, cu dimensiunile interioare de 1000 mm x 800 

mm; 

 

 

 
 

 

B. Cămin apometru cu sectiune circulara, cu diametrul interior de 1000 mm: 

 

 

 
 

 

Adâncimea minimă de pozare a branșamentului și a instalației interioare în căminul de apometru 

trebuie să fie de min. 1,2 m, pentru evitarea apariției fenomenului de îngheț a apei în rețea în sezonul rece. 
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 C.  Cămin apometru din PE, ingropat cu diametrul interior de 560 mm: 

 

Căminul apometru este realizat din polietilena, dotat cu capac, cu inchidere ermetica, si izolatie 

pentru protectia termica a componentelor instalatiei de alimentare cu apa. Acesta are diametrul de minim 

560 mm, inaltimea de 850 mm, ce conține contorul de apă și robineți și alte componente ale instalatiei. 

 
 

 

Indiferent de varianta aleasă, căminul va fi prevăzut cu capac din fontă, încastrat în placă de beton. 

Recomandarea Companiei de Apa Somes S.A este implementarea căminelor supraterane, în mediul rural, 

iar in cazul în care amplasarea căminului de apometru nu se poate executa pe domeniul public, se propune 

adoptarea căminelor supraterane la limita de proprietate dintre domeniul public si privat. 
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D.    Cămin apometru semiingropat: 

 
 

Căminul semiingropat de formă paralelipiped dreptunghic, monobloc, cu lungimea totală 

aproximativă de 1,70m, din care cca.1,20m ingropat si cca.0,50m la suprafata solului, rezistenţa dovedită 

la condiţiile de îngheţ de pe teritoriul României 

 

Cu privire la amplasarea și caracteristicile căminului de racord, precizăm că în conformitate cu 

legislația și normativele în vigoare, căminul de racord se va amplasa pe domeniul privat, la 1-2 metri 

de împrejmuire, în curtea imobilului. 
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Regăsiți mai jos un detaliu privind căminul de racord. 

 

A. Detaliu cămin de racord din beton, cu secțiune circulară 
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B.  Detaliu cămin injectat de racord din polipropilena DN/ID 425 

 

 
 

Menționăm că toate aceste caracteristici vor fi detaliate în Avizul de principiu și Documentația 

tehnică de execuție. 

Proiectul de execuţie va fi întocmit sau verificat de către proiectanţi autorizaţi. 

Lucrarea propusă se va executa în baza Legii 50/1991 republicată și actualizată precum și a 

documentației tehnice avizată de Compania de Apă Someș S.A. 

Nerespectarea condiţiilor impuse în avizul de principiu determină neavizarea documentaţiei de 

execuţie. Executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului aviz, fără documentaţie tehnică avizată de  

Compania de Apă Someş S.A., se sancţionează conform legislației în vigoare. 

La recepţia lucrării se va prezenta cartea construcţiei. 

 

Notă:  

- racordarea la reteaua de canalizare, se va face dupa incheierea procesului-verbal de punere 

in functiune a retelei de canalizare, pe tronsoane 

-bransarea la reteaua de alimentarea cu apa se va face dupa finalizarea lucrarilor la sistemul 

de alimentare cu apa, pe tronsoane. 

 

CONDUCEREA COMPANIEI DE APĂ SOMEȘ S.A. 


	Adresa Primaria Boghis (2)
	Adresa bransari-racordari - materiale agreate POIM (1)

