Începem o nouă investiție în infrastructura de apă din centrul
municipiului Galați
Societatea APA CANAL S.A. anunță demararea unor noi lucrări de reabilitare a
rețelei de apă potabilă din zona centrală a municipiul Galați, respectiv str. L.Tăutu –
Universității – I. Creangă – Sahia – Labirint.
Rețeaua ce va fi reabilitată este pozată îngropat în pământ și în canivou de protecție
nevizitabil. Anii de punere în funcțiune a acestei rețele sunt 1940-1983, durata de viață
fiind depășită și necesitând costuri de operare în creștere.
Investiția “Reabilitare rețea apă potabilă Dn100mm, strada Universității
(tronson cuprins între str. Logofăt Tăutu și str. Al. I. Cuza), strada Logofăt Tăutu
(tronson cuprins între str. Universității și str. Nicolae Gamulea), strada Ion Creangă
(tronson cuprins între str. Logofăt Tăutu și str. Fraternității), strada G-ral Iacob
Lahovary - Labirintului (tronson cuprins între str. Ion Creangă și str. Al. I. Cuza)” se
realizează din fonduri proprii ale societății APA CANAL S.A. Galați.
În cadrul lucrărilor este prevăzută înlocuirea rețelei de apă cu țeavă din polietilenă de
înaltă densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, îmbinarea realizându-se prin electrofuziune.
Conductele vor fi montate atât îngropat, pozate pe un pat din material granular sau argilă
de construcție de 10 cm grosime (având în vedere terenul loessoid macroporic sensibil la
umezire), cât și în canalul de protecție necirculabil existent. Se vor înlocui branșamentele
aferente, armăturile (vane de linie, vane de golire, vane/robineți de aerisire, inclusiv
vane/robineți de branșament) și hidranții de incendiu, se vor repara căminele de vane
existente și se vor realiza cinci cămine de branșament noi, acolo unde nu există sau
căminele existente sunt situate în interiorul proprietății, dar la distanță mare față de limita
de proprietate.
Având în vedere că înlocuirea rețelei de apă se realizează pe același traseu, se va
asigura alimentarea cu apă a consumatorilor afectați prin execuția unor tronsoane de
conductă și branșamente provizorii.
Se va repara și canalul de protecție necirculabil existent (inclusiv contrapanta
hidroizolației interioare și exterioare, acolo unde este cazul), pe întreaga lungime a
acestuia. În scopul limitării la maximum a tronsoanelor scoase din funcțiune în timpul
intervențiilor la rețea, se vor prevedea vane de închidere cu sertar și vane de golire montate
în cămine. Pe rețeaua de alimentare cu apă sunt prevăzuți minim 6 hidranți subterani, cu
protecție la rupere.
Investiția are o valoare de 419.000 lei plus TVA. Contractul de lucrări a fost atribuit
în luna martie societății DREAMS RIVIERA SRL iar termenul de finalizare este de 12 luni
(6 luni proiectare și 6 luni execuție).

