
Apa si canalizare mai scumpe la Medias, Agnita si Dumbraveni
De la 1 iulie, mediesenii platesc tarife majorate la apa potabila si canalizare. Astfel, la potabila, costul
unui metru cub este de 2,98 de lei fara TVA, in timp ce la canalizare, tariful este de 2,53 de lei fara TVA.
Comparativ cu anul trecut, este vorba despre o majorare cu 0,67% a pretului apei potabile si de 36% a
tarifului la serviciile de canalizare. in ceea ce priveste localitatile Agnita si Dumbraveni, apa potabila
costa de la 1 iulie 2,78 de lei fara TVA, iar canalizarea este 2,53 de lei fara TVA. in ambele localitatile,
majorarile fata de anul trecut sunt de 1,09% la pretul apei si 47% la serviciile de canalizare. "Pe aceasta
cale, dorim sa le comunicam clienilor nostri ca aceste majorari tarifare reprezinta, in esena, alinierea la
standardele UE privind apa potabila si cea uzata. in special, majorarile tarifelor pentru serviciile de
canalizare sunt preul proteciei mediului inconjurator si al sanataii populaiei deservite. Avand in vedere
ca, la momentul intemeierii operatorului, peste 80% din infrastructura de apa-canal a Mediasului era uzata
fizic si moral, iar orasele Agnita si Dumbraveni nici macar nu beneficiau de servicii de canalizare si de o
Staie de Epurare, investiiile derulate de operator din fonduri europene, proprii sau de la Bugetul de stat si
local sunt absolut necesare pentru crearea unei infrastructuri care sa reprezinte baza pentru o dezvoltare
economica a regiunii si care sa asigure un nivel civilizat de trai al populaiei deservite si o protecie
corespunzatoare a mediului inconjurator ", a explicat directorul general al Apa Tarnavei Mari, Virgil
Bucse, intr-o conferinta de presa.
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