SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA SA

ANUNT!
Compania de Apa Targoviste – Dambovita reaminteste utilizatorilor ca trebuie reinnoite
contractele pentru furnizarea apei potabile si evacuarea apelor uzate menajere.
In acest sens, incepand cu data de 28 septembrie 2015, Compania de Apa invita
utilizatorii la sediul sau din municipiul Targoviste, str. I. C Bratianu, nr. 50, camera 11, parter.
Pentru a veni in sprijinul cetatenilor, Compania de Apa a prelungit programul de lucru la nivelul
biroului in vederea reinnoirii contractelor pentru furnizarea apei potabile si evacuarea apelor
uzate menajere. Drept urmare, abonatii sunt asteptati de luni pana vineri, intre orele 800 si 1800
si sambata intre orele 800 si 1300, avand asupra lor BI/CI si actul de proprietate al imobilului.
Compania de Apa vine in sprijinul cetatenilor cu aceasta propunere, deoarece din
demersurile facute de noi si verificarile facute la sediul abonatilor, acestia in mare parte nu au
fost gasiti la domiciliu si, ca atare, inca o data revenim cu rugamintea de a va prezenta la sediul
companiei, conform programului de mai sus.

Compania de Apa reaminteste utilizatorilor ca incasarea contravalorii facturilor privind
serviciile de apa si de canalizare se se poate efectua prin:
o

Debit direct - plata prin serviciile bancare (pentru utilizatorii care au cont bancar/contract
cu banca respectiva).

o

Serviciul Internet Banking al bancii utilizatorului, situatie in care se vor specifica
informatii de pe factura (beneficiar: CATD, cont IBAN, explicatii: cod abonat, nume,
adresa/factura/valoare etc).

o

Numerar sau POS bancar la casieriile CATD din Centrele Operationale sau la Centrul
de incasare de la sediul unitatii din Targoviste, str. I.C.Bratianu, nr. 50. Plata in numerar se face
intr-un plafon maxim de 5000 lei/factura, iar diferenta se achita prin virament bancar, atunci
cand factura depaseste valoarea de 5000 lei.

o

Numerar prin terminalele partenerilor non-bancari: PayPoint, Payzone sau Un-doi
centru de plăți.
Numerar prin casieriile Bancii Transilvania, pe baza facturii.

o

Va multumim pentru intelegere!

