
Apa potabila si canalizare pentru localitate
incepand de miercuri, comuna Carta a intrat in randul comunitatilor sibiene care au facut un pas
important spre o viata mai civilizata, cu conditii de trai apropiate de cele intalnite la oras. Gratie unui
proiect finantat din surse ale Uniunii Europene, comuna Carta are acum retele de apa potabila
(aproximativ 9 km lungime) si canalizare a apelor menajere (aproximativ 8 km lungime), statie de
tratare a apei si statie de epurare a apelor uzate.
  
  Evenimentul prilejuit de receptia la terminarea lucrarilor a investitiei " Retele de canalizare menajera
cu statie de epurare si retea de alimentare cu apa potabila in comuna C]rta, judetul Sibiu ", a debutat la
primaria comunei, unde primarul Cristian Magheru i-a intampinat pe oaspeti. Printre cei ce au participat
la actiune s-au aflat si presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Martin Bottesch, deputatul PSD, Ioan
Cindrea, reprezentantii Institutiei Prefectului Judetului Sibiu, responsabili ai unor institutii
deconcentrate din judet, reprezentanti ai constructorilor si viitorilor operatori ai obiectivelor, cetateni ai
comunei, angajati ai administratiei locale, primari sau reprezentanti ai primarilor din comunele apropiate,
diversi alti invitati. Dupa sosirea invitatilor, primarul din Carta a prezentat pe scurt, programul zilei si la
scurt timp, cei interesati s-au deplasat in teren, pentru vizitarea celor mai importante obiective ale
investitiei: statia de tratare a apei si statia de epurare. La cele doua opriri ale convoiului, oamenii au putut
vizita obiectivele, au aflat detalii despre acestea, s-au interesat despre procesele tehnologice,
performante, capacitate si alte detalii tehnice. A fost unanim apreciata calitatea lucrarilor, iar
oficialitatile locale au primit felicitari pentru reusita derularii unei investitii de asemenea importanta. 
  
  Dupa vizitarea obiectivelor, la Primaria Carta a fost semnat procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, act prin care s-a constatat incheierea investitiei. 
  
  Primarul comunei a declarat cu acest prilej ca, in scurt timp, va urma predarea obiectivelor catre
operatorul regional de apa si canalizare (SC APA TaRNAVEI MARI), care va avea ca prioritate stabilirea
unei strategii pentru asigurarea functionarii si functionalitatii cat mai eficiente a acestora. De
asemenea, vor fi elaborate planuri care vor duce la incheierea de contracte cu beneficiarii serviciilor
de alimentare cu apa potabila si canalizare, contorizare, stabilire preturi si tarife etc.
  
  Valoarea declarata a investitiei " Retele de canalizare menajera cu statie de epurare si retea de
alimentare cu apa potabila in comuna C]rta, judetul Sibiu " este de 8.529.785 lei, din care 5.604.785 lei
reprezinta lucrari de constructii si montaj. Aceasta este prima investitie, de acest fel si de o asemenea
valoare, contractata si finalizata in judet prin fonduri FEADR- Masura 322. 
  
  De investitia recent finalizata la Carta (alimentare cu apa potabila si retea de canalizare a apelor
menajere) beneficiaza in acest moment aproximativ 350 de gospodarii si 10 agenti economici din
comuna.
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