
Mediesenii nu vor mai plati pierderile de apa
Mediesenii sa plateasca doar apa consumata, nu si pierderile. Aceasta a fost ideea principala in
momentul in care reprezentantii Apa Tarnavei Mari, operatorul de apa din Medias, a decis sa supuna
aprobarii Consiliului Local, un regulament al separarii consumului de apa pentru apartamentele de la
blocurile din oras. Respectivul regulament a fost aprobat la ultima sedinta a legislativului mediesean, iar
reprezentanti societatii au organizat o conferinta de presa in care au explicat cum va decurge operatiunea
de separare a consumului de apa. Directorul Apa Tarnavei Mari, Virgil Bucse, a spus ca la fiecare scara
de bloc va fi amenajat un camin de contoare, unde vor fi montate toate contoarele apartamentelor din
respectiva scara. "La finalul actiunii de separare a consumului de apa ne dorim sa ajungem la faza in care
populatia sa plateasca ceea ce consuma. Prin regulamentul pe care l-am realizat ne dorim de fapt sa
cream cadrul institutional si tehnic in asa fel incat aceasta activitate sa se desfasoare cat mai bine si in
folosul utilizatorilor. Modul in care am gandit aceasta separare din punct de vedere tehnic este ca pentru
fiecare scara de bloc sa se realizeze un bransament separat, iar la capatul bransamentului, fie in exteriorul
blocului, fie in interiorul blocului respectiv in demisol, in casa scarilor, intr-un spatiu comun, sa se
monteze un camin de contoare in care vor fi montate toate contoarele pentru fiecare apartament din scara
respectiva ", a spus directorul Apa Tarnavei Mari.
  
  Reprezentantii operatorului de apa din municipiul de pe Tarnava Mare au mai explicat ca in cursul
acestui an vor realiza experimental, separarea consumului de bloc la o scara a unui bloc, astfel incat toti
mediesenii sa poata vedea concret care sunt avantajele acestui sistem.
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