Precizări în legătură cu acţiunea Apa Canal SA Galaţi de inventariere a
racordurilor de apă uzată menajeră deteriorate sau lipsă la blocurile de pe raza
municipiului Galaţi:
Indiscutabil, demersurile noastre au avut, au şi vor avea ca scop conştientizarea
efectelor deversărilor necontrolate de ape uzate menajere în subsolurile blocurilor sau
în tunelele tehnice aferente acestora şi impulsionarea măsurilor de remediere a
acestor deficienţe.
În toată acţiunea noastră am avut întâlniri la faţa locului cu reprezentanţi ai
asociaţiilor de proprietari, s-au analizat soluţiile specifice de remediere a defecţiunilor
constatate şi, după caz, s-au stabilit şi realizat lucrări care au condus la intrarea în
normal a funcţionării racordurilor şi implicit a reţelei de canalizare. Lucrările de
remediere executate de unele asociaţii de proprietari ne-au fost de real ajutor. În
zonele respective am reuşit să descongestionăm tunelele tehnice de dejecţiile
acumulate în timp, care ridicau mari probleme în efectuarea reparaţiilor la conductele
din tunelele tehnice, fie ele de apă potabilă, canalizare sau de termoficare. Mulţumim
pe această cale asociaţiilor care au luat în serios problema semnalată şi au remediat
defecţiunile la racordurile de canalizare. Acţiunea noastră va continua. Considerăm că
numai în acest fel vom impulsiona efectuarea reparaţiilor, ceea ce este în interesul
tuturor.
Referitor la afirmaţiile vehiculate în mediul online privind faptul că facturăm abuziv
serviciul de canalizare cât timp apa menajeră din aceste racorduri nu ajunge în
reţeaua de canalizare, subliniem că aceste afirmaţii sunt complet eronate.
Apa menajeră din blocurile cu racorduri deteriorate/lipsa ajunge în subsoluri, apoi în
tunele tehnice şi de aici în reţeaua publică de canalizare (toate tunelele tehnice au
descărcare în reţeaua de canalizare). Problema nu este că apa uzată menajera nu ar
ajunge într-un final în reţeaua publică de canalizare (şi la staţia de epurare), ci faptul
că circuitul normal al apei menajere este întrerupt prin funcţionarea
necorespunzătoare a racordurilor iar apele menajere stagnează în subsol/tunel tehnic
un timp mai îndelungat, cu toate consecinţele asupra sănătăţii populaţiei din zona în
care se crează focare de infecţie, respectiv asupra stabilităţii construcţiilor (posibile
infiltraţii produse în timp). Pe de altă parte, sedimentarea materialelor în suspensie în
tunelele tehnice crează mari dificultăţi operatorilor de utilităţi publice la efectuarea
intervenţiilor
(programate
sau
avarii)
pe
reţelele
de
apă
potabilă/canalizare/termoficare.
Societatea Apa Canal SA Galaţi va continua această acţiune de verificare a
funcţionalităţii racordurilor de canalizare de la blocuri, cu fermitate, şi se delimitează
de mesajele din mediul online care efectiv deformează realitatea, cu atât mai mult cu
cât astfel de mesaje nu fac decât să încurajeze menţinerea actualei stări de fapt din
municipiu.
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