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Distribuția pe orizontală a apei potabile în condominii
În data de 21.06.2011 s-a
dat votul final asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului
nr. 13/2008 pentru
modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de
utilitati publice nr.
51/2006 si a Legii
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006.
În aceste condiții se
pune din ce în ce mai
mult problema trecerii
de la sistemul de

distribuție al apei pe vericală în condominii la sistemul de distribuție pe ori-

zontală.
În prezent, în Focșani, alimentarea cu apă a condominiilor se face printr-un
branșament care asigură
legătura dintre reţeaua
publică de distribuţie şi
reţeaua interioară a unei
incinte sau a unei clădiri.
Rețeua interioară de apă
reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea
utilizatorului, amplasate
după punctul de delimitare
dintre reţeaua publică şi
instalaţia interioară de

Contoare de apă montate pe un distribuitor

Stadiul lucrărilor la proiectul POS MEDIU și investițiile viitoare
Se estimează că lucrările proiectului de
reabilitare, modernizare și extindere a
sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare vor dura pe parcursul a 36
de luni. Respectă până în acest moment constructorii graficul de lucru?

Interviu realizat cu domnul Director General
al
COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE
Focșani
ing. Gheorghe Vasilescu

“Lucrările sunt condiționate de încadrarea în termenul de derulare a POS
MEDIU. Dacă se
depășește acest termen,
Uniunea Europeană nu va
mai finanța lucrările care
nu se vor încadra în termenele stabilite. În
condițiile impuse în caietele de sarcini, la care constructorii s-au angajat sunt
termene motivante, tocmai
pentru ca pe întreg proiectul să ne putem încadra în
acest program. Se lucrează
la unele contracte la partea
de proiectare (stațiile de epurare), dar sunt și contracte
unde au început efectiv lucră-

rile la rețelele de apă și
canalizare.
Ritmul actual de lucru este
unul destul de bun, constructorii fiind în graficele
prezentate inițial.
Lucrându-se într-un sistem în funcțiune, pot să
apară diverse elemente
neprevăzute care pot genera și un anumit disconfort cetățenilor. Facem
eforturi ca împreună cu
constructorii să reducem
aceste inconvenient cât
de mult, înștiințând la timp
cetățenii despre lucrările
programate.“
Care sunt investițiile viitoare pe care
S.C. CUP S.A. Focșani le planifică în
completarea acestui proiect?

“Nici un proiect nu poate
rezolva toate problemele

unei localități, rămânând întotdeauna elemente de făcut
și pentru viitor. O perspectivă importantă pe care o
avem, după finalizarea acestui proiect este gestionarea
și monitorizarea întregului
sistem (transmisii și comenzi
de date de la distanță).
Zona rurală cu localități între
2000 și 10000 de locuitori
vor fi nevoite să se conformeze la normele de mediu
începând cu anul 2018, astfel că în partea a doua a derulării acestui program vom
începe să pregătim proiecte
pentru zona rurală. Ne gândim la un sistem de alimentare cu apă a unor comune
la care calitatea apei este
deficitară, precum și la preluarea apelor uzate din aceste
comune.”
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O asociație de proprietari a executat, fără
acordul S.C. CUP S.A.
Focșani o variantă
incorectă de distribuție
a apei în condominium
prin instalarea de repartitori la fiecare etaj, în

fața ușilor de intrare în
apartamente. În acest fel
punctul de delimitare
între rețeaua publică și
cea privată nu mai este
la limita de proprietate;
contoarele au fost
montate vertical,
existând posibilitatea
apariției erorilor la
înregistrarea consumului de apă; contoarele nu sunt montate
într-un spațiu tehnic
special amenajat.

distribuția pe orizontală a apei potabile în condominii
utilizare a apei, şi asigură transportul apei
preluate din reţeaua publică la punctele de
consum şi/sau la instalaţiile de utilizare;
Contorul de
branşament reprezintă
aparatul de măsurare a
volumului de apă
consumat de
utilizator, care se
montează pe
branşament între
două vane robinete la limita
proprietăţii
utilizatorului, la 1-2
m în exteriorul
sau interiorul
proprietății;
contorul este
ultima componentă a
reţelei publice de
distribuţie în sensul de
curgere a apei.
Pentru
contractarea
individuala a serviciilor
de apa si canalizare
trebuie modificată
instalația interioară a
imobilului, din sistemul
de distribuție al apei pe verticală în
sistemul de distribuție pe orizontală.
Pentru a realiza corect acest sistem de

distributie al apei pe orizontala în
condominii, se poate instala, într-un
spațiu tehnic
special amenajat,
la limita
proprietății, un
distribuitor pe
care sa fie
montate
contoarele de
apa ale tuturor
apartamentelor.
De la acest
distribuitor
conductele de
apă pot pleca
spre apartamente
prin spatiile
special
amenajate, deja
existente in
condominii.
Acest sistem de
alimentare cu
apă pe orizontală
al imobilelor se
poate realiza
numai cu
respectarea
condițiilor tehnice
impuse de
operator, urmând ca lucrările să fie
suportate de toți utilizatorii.

POS MEDIU
În data de 22.09.2011 a avut loc, în sala
mare a Consiliului Județean semnarea
ultimului contract din cadrul programului
de reabilitare, modernizare și extindere a
sistemului de alimentare cu apă și canalizare din județul Vrancea.
Există o situație cu anumite probleme în
infrastructura Municipiului Focșani, în
domeniul apei avem calitate și cantitate
suficientă, avem performanțe bune de
pompare și tratare, dar există rețele cu
grad de uzură destul de avansat și există
străzi fără rețea de alimentare cu apă.
În domeniul canalizării, avem o stație de
epurare modernizată, dar avem și străzi
fără canalizare, rețele de capacitate
insuficientă de transport, iar comuna

Golești nu are rețea de canalizare.
Lucrările din cadrul acestui contract
au o valoare de 14.090.291 lei iar
termenul de execuție este de 18
luni.
Contractul aferent Lotului 4 conține
lucrări la rețeaua de apă și
canalizare pe Calea Moldovei,
reabilitarea aducțiunii pe Șoseaua
spre Suraia, 800 m de rețea de
canal pe zona de la centură spre
Șoseaua Surăii, se extinde rețeaua
de apă spre Golești și se aduce de
la din această localitate rețeaua de
canalizare, permițând racordarea ei
la stația de epurare a Municipiului
Focșani.
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Concurs de pescuit sportiv la Stația de Epurare Focșani
Pescuitul este una dintre cele mai
vechi îndeletniciri ale omului.
Oamenii au vânat și au pescuit în
locurile unde exista viață și de unde
puteau să-și procure hrana. În timp,
aceste necesități au devenit

activități recreative, adevărate
supape pentru stresul cotidian.

Locul în care pescarii se simt în
habitatul lor natural este, evident

balta și dacă
aceasta mai are și
pește atunci totul
este perfect.
Găsirea de către
salariații noștri a
unui loc în care
să se poată
desfășura un
concurs de
pescuit sportiv
nu a fost foarte
greu, căci
datorită unei
investiții
realizată
extraordinar,
până în cele
mai mici detalii, Stația de
Epurare a Municipiului Focșani
a reușit într-un timp record să
creeze în lagună un mediu ideal de
viață pentru câteva specii de pești:
crap, fitofag, caras.
Având elementul principal,
necesar pescuitului
sportiv: balta cu pește, și
beneficiind de sprijinul
conducerii societății, pescarii împătimiți s-au trezit,
sâmbătă pe 3 septembrie
2011, dis de dimineață
pentru a ocupa un loc favorabil pe digul amenajat
la laguna stației de epurare.
S-au stâns salariați din
aproape toate compartimentele: contori, epurare, rețele
apă, uzina de apă, TESA cât și
de la sucursalele Adjud,
Mărășești, Odobești și Panciu.
Toți erau curioși să vadă dacă
într-adevăr există “captură” în
iazul de la stația de epurare.
Câțiva erau sceptici, dar cu toții
trăiau o experiență unică: pescuitul sportiv în apele epurate
ale unui oraș.
La ora 7 s-a dat startul, iar
concurenții au aruncat nada în
apă, au pregătit undițele, juvel-

nicele și minciocurile. Așteptarea
nu a fost de durată deoarece peștii
au început să muște momeala
concurenților, făcându-i pe aceștia
să renunțe la “capturile” cu etichetă
de la magazine.
Competiția a fost dură, dar pe final

toți pescarii au fost mulțumiți cu ce
au prins.
La final după o lungă și „tensionată”
așteptare, promotorul primei ediții a
„Concursului de pescuit sportiv
la Stația de Epurare a Municipiului Focșani 2011” , domnul Director tehnic, Dan Iorgulescu a premiat
câștigătorii la categoriile
“Individual total”, “Individual
captură” și „Echipe”.
continuare pag. 4…….
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S.C. Compania de Utilitati Publice S.A.
Focsani

Concurs de pescuit sportiv la Stația de
Epurare Focșani
CLASAMENT INDIVIDUAL TOTAL
1. Tăbăcaru Jenică 28,76 kg
2. Hanță Dorin Cătălin 17,33 kg
3. Bălan Ionel 16,14 kg
4. Sterian Dănuț 14,20 kg
5. Raiber Laurențiu 13,30 kg
6. Tătaru Costel 13 kg
7. Stroie Gheorghe 8,60 kg
8. Stoian Florin 7,60 kg
9. Bârsan Constantin 7,60 kg
10. Caraene Gabriela 7,40 kg
Au mai punctat: Caraene Ducu 7.40 kg, Ifrim Costică
7,02 kg, Bejan Ionuț 6,60 kg, Vlasie Vasile 6 kg, Vasile
Constantin 6 kg, Busuioc George 5,80 kg, Niță Iulian
5kg, Nedelcu Traian 2,85 kg, Mihoci Costel 2,70 kg,
Bratosin Titi 2.57 kg, Diaconu Iulian 2.50 kg.
CLASAMENT INDIVIDUAL CAPTURĂ
1. Stroie Gheorghe 2,30 kg
2. Stoian Florin 2 kg
3. Vlasie Vasile 2 kg
CLASAMENT PE ECHIPE
1. Sector tehnic 46.76 kg / 3
pescari / 15,59 kg
2. Sucursala Adjud 29.76 kg / 3 pescari / 9,92 kg
3. Stația de Epurare 28,50 kg / 3 pescari / 9,50 kg
4. TESA 38,57 kg / 5 pescari / 7,71 kg
5. Sucursala Mărășești 21,63 kg / 3 pescari / 7,21 kg
6. Sucursala Odobești 11,75 kg / 3 pescari / 3,92 kg
7. Uzina de apă 7,60 kg / 2 pescari / 3,80 kg
8. Rețele apă 7,50 kg / 2 pescari / 3,75 kg
9. Sucursala Panciu 3,80 kg / 2 pescari / 1,90 kg
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