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În scopul informării populaţiei municipiului şi a locuitorilor de pe Valea Bârgăului
în legătură cu desfăşurarea lucrărilor realizate în cadrul programului ISPA Bistriţa, SC
AQUABIS SA, prin intermediul Unităţii de Implementare a Proiectului, vă comunică
stadiul implementării acestui program, Transmiterea acestor informaţii rămâne la
latitudinea dvs, în măsura în care acestea sunt considerate utile pentru publicul căruia
vă adresaţi.
După cum se ştie, desfăşurarea acestor lucrări este posibilă datorită unei
finanţări europene nerambursabile, prin intermediul programului ISPA, în procent de
75% din valoarea totală a lucrărilor (care au fost iniţial estimate la 22 500 000 euro, dar
care, ulterior, au depăşit această valoare, diferenţa fiind suportată de către Guvernul
României). Din valoarea iniţială, diferenţa de 25% este acoperită de către SC AQUABIS
SA printr-un credit de la Banca Europeană de Investiţii.
Un efort financiar de asemenea dimensiuni, chiar cu participarea tuturor celor
interesaţi, însemnând SC AQUABIS SA, autorităţi locale, autorităţi judeţene şi locuitori,
nu ar fi putut fi realizat, de aceea, această finanţare trebuie apreciată la adevărata sa
valoare. Scopul acestor finanţări este de a sprijini ţările în curs de aderare (aşa cum era
România la data iniţierii programului ISPA) să realizeze o infrastructură în domeniul
apei, corespunzătoare cu cea de la nivelul ţărilor deja aflate în Uniunea Europeană.
Acest program este continuat prin noile fonduri post-aderare (în domeniul de interes al
infrastructurii apei- Fondul de Coeziune, în principal, dar şi alte fonduri cunoscute
generic ca şi Fonduri Structurale), pentru care SC AQUABIS SA a început deja
demersurile de pregătire a aplicaţiilor.
Desfăşurarea efectivă de lucrări a început în luna decembrie, 2007, când
HIDROCONSTRUCŢIA, firma câştigătoare a contractului de lucrări pentru cea mai
consistentă componentă a programului, a demarat executarea lucrărilor.
Întinderea lucrărilor este de aproximativ 112 km de extindere şi reabilitare reţele
de alimentare cu apă şi 144 km de extindere reţele de canalizare, a căror arie de
acoperire se situează în municipiul Bistriţa şi Valea Bârgăului,
La nivelul municipiului Bistriţa, în acest moment sunt finalizate sau se află în faza
de testare în domeniul reabilitării şi extinderii reţelelor de alimentare cu apă următoarele
străzi:
- Octavian Goga, Împăratul Traian, Rodnei, Pietrosul, Valer Branişte, Tănase
Tudoran, Mihai Viteazul, Bastionului, Castelanului, Memorandumului, Remus
Bucur, Cascadei, Vasile Goldiş, Valea Budacului, Valea Jelnei, Valea Ghinzii,
Compozitorilor, Dinu Lipatti, George Enescu, Simfoniei, Ionel Perlea, Tiberiu
Brediceanu, Aleea Trandafirilor.
Se execută lucrări de extindere a reţelei de alimentare cu apă în toate localităţile de pe
Valea Bârgăului.
În ceea ce priveşte lucrările de extindere a reţelelor de canalizare, astfel de
lucrări sunt încheiate pe străzile Dinu Lipatti şi Simfoniei şi se află în faza de execuţie
străzile Slătiniţei, Valea Budacului şi Tiberiu Brediceanu precum şi străzi din localităţile
de pe Valea Bârgăului.

Faţă de cele raportate, nu este mai puţin important de subliniat, din nou că în
scopul executării eficiente a lucrărilor incluse în proiectul ISPA - „Reabilitarea şi
extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în zona oraşului Bistriţa”, este
foarte important ca lucrările de conectare la reţelele nou realizate să fie efectuate în
acelaşi timp cu lucrările de extindere a reţelelor. Conectarea la orice reţea se face doar
după obtinerea avizului AQUABIS. Până la obţinerea acestui aviz, rugăm locuitorii de
pe străzile cuprinse în proiect să-şi exprime dorinţa de a fi conectaţi, prin intermediul
unei solicitări înaintate către Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul
AQUABIS. Străzile incluse în proiect pot fi identificate apelând la UIP sau la primăriile
localităţilor, unde poate fi consultat şi graficul preliminar al lucrărilor.
Pentru locuitorii care vor depune aceste solicitări, se va realiza un branşament
preliminar, constând în 3 m de conductă, şa de branşare şi dop, costurile pentru aceste
lucrări fiind incluse în proiect, urmând ca, ulterior, să fie realizate toate demersurile
legale de obţinere a avizului.
Vă informăm că, în cazul în care nu sunt depuse aceste solicitări, locuitorii
care vor dori să se conecteze la reţea o vor putea face, dar cheltuielile implicate
de branşarea ulterioară vor fi mai ridicate, incluzând şi spargerea şi repararea
drumului.
Deşi această solicitare a mai fost făcută, atât prin mas-media cât şi prin
intermediul primăriilor localităţilor implicate, singura primărie care a trimis o primă listă
cu solicitări de branşare a fost Primăria din Prundu-Bârgăului.
În scopul unei mai bune informări asupra acestei acţiuni, în perioada următoare
UIP va desfăşura o activitate de informare a locuitorilor de pe străzile implicate prin
intermediul unor afişe.
Nu în ultimul rând, ca în toate mesajele noastre anterioare, revenim prin a ne
cere scuze populaţiei pentru inconvenientele create, care ne afectează pe toţi. Trebuie
avut în vedere că lucrări de asemenea întindere (112 km reţele alimentare cu apă şi
144 km reţele de canalizare) nu pot fi realizate fără inconveniente direct proporţionale.
Mai mult, nici vremea nu este favorabilă executării acestor lucrări, condiţiile atmosferice
contribuind la accentuarea neajunsurilor provocate de lucrări.
Mulţumim locuitorilor pentru înţelegere şi îi rugăm să fie în continuare alături de
AQUABIS şi HIDROCONSTRUCŢIA, pentru a ajunge cu bine la încheierea lucrărilor.
Dacă aveţi întrebări legate de proiectul ISPA, vă rugăm să vă adresaţi Unităţii de
Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263- 214014, e-mail:
piu.aquabis@karma.ro
Cu stimă,
Ing. Şandru Ion

