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Referitor: propuneri iwestitii pentru asigurarea furnizarii apa potabila Com.cudalbi
Urmare adresei dumneavoastra nr.15888/09.05.2018, pe aceasta cale va aducem
la cunostinta
urmatoarele:
Odata cu preluarea

in exploatare a infrastructurii de alimentare cu apa din UAT Cudatbi, in
data de 0l .12.201 7, am constatat existenta unor probleme ale sistemului
de alimentare cu apa,
aspecte care conduc la inadvertente in asigurarea serviciului in regim
continu, odata cu inceperea
sezonului cald.

Acest lucru se datoreaza atat cresterii consumului populatiei cat si deficientelor
de natura
tehnica, ce nu pot

fi imputabile operatorului Apa

Mai precis, datorita perioadei

secetoase,

Canal SA Galati.

nivelurile statice ale apei in forajele care deservesc

sistemul de alimentare cu apa sunt considerabil mai coborate ceea ce a
determinat o scadere a debitului
de apa captat.
Pe de alta parte, sursa initiala(forajele) a fost conceputa sa asigure
serviciul de alimentare cu

apa pentru o parte din reteaua de distributie, dar din cele constatate, odata
cu extinderea retelelor pe

parcursul

anilor

nu a existat o corelare cu capacitatile sursei, cu consecinte firesti in dereslarea
parametrilor h idrau lici normali.
O alta cauza pe care o consideram generatoare de astfel de situatii, o reprezinta bransamentele
existente. realizate necorespunzator- bransamente suprad imensionate pentru un consum
menajer.
Facem precizarea ca toate aceste aspecte conduc inerent la dereglarea parametrilor
regimului

hidraulic si implicit la restrictionarea programului de furnizare a apei in perioada secatoasa.
Operatorul Apa Canal SA Calati, din momentul preluarii in exploatare a sistemului
alimentare cu apa din

de

UAT Cudalbi, in scopul asigurarii serviciului de alimentare cu apa care

populatie, atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, a luat o serie de masuri
in regim de urgenta
pentru imbunatatirea acestuia, mai pr6cis din surse proprii de finantare, a efectuat
o serie de investitii,
ouDa cum urmeaza:

-la forajele Flsi F2 s-au inlocuit electropompele vechi cu doua electropompe cu capacitate mai
mare, de tip Grundfos echipate cu converizor.

-la gospodaria de apa nr

I

s-a inlocuit vechiul grup de pompare cu o electropompa de mare

capacitate tip Grundoss, electropompa care poate asigura necesarul de apa pentru toata comuna.

-la gospodaria de apa nr 2 s-au achizitionat doua pompe noi aferente grupului de pompare, cele
vechi fi ind nefunctionale.

-in prezent inlocuim toate aparatele de masura la toti abonatii, cu apometre

dimensionate

corespunzator.

-s-au achizitionat materialele necesare (conducta

in lungime de 400m) si fitinguri,

pentru

jonctiunea dintre cele doua gospodarii de apa in scopul imbunatatirii regimului hidraulic.
-s-au achizitionat

l8 vane de separatie pentru sectorizarea intregii retele

-suntem in procedura de achizitie (evaluare oferte

de distributie.

) pentru executia unui foraj nou

pentru

suplimentarea sursei de apa in comuna-

Facem precizarea ca dupa ce am finalizat o parte din investitiile enumerate mai sus,
s-au
imbunatatit cu mult parametri hidraulici, fata de mometul preluarii, dar pana la efectuarea forajului
nou
pot
mai
aparea disfunctionalitati minore in asigurarea alimentarii cu apa.

Cu privire la investitiile propuse de dumneavoastra si cu posibilitate de finantare din alte
surse, va rugam sa va adresati Primariei Cudalbi in calitate de proprietar al retelei, unde
in baza
Contractului de Delegare a Gestiunii, UAT Cudalbi poate aloca fbnduri pentru efectuarea lucrarilor
de reabilitare, extindere.etc.
Suntem convinsi ca odata cu finalizarea lucrarilor aflate in desfasurare, aceste probleme o sa-

si gaseasca rezolvarea si intelegem pe deplin interesul dumneavoastra privind calitatea serviciilor, dar
va rugam sa intelegeti situatia existenta si pentru acest lucru va multumim.
Cu stima,
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