ÎNFIINŢAREA SURSEI MIHAI VITEAZU ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ DIN
ACEA PERIOADĂ

Alimentarea cu apă potabilă cu sisteme centralizate de captare, tratare şi distribuţie în perioada
1945-1955 în zonă, se face numai în oraşele Turda si Câmpia Turzii.
Sursa Turda Veche pusă în funcţie în 1912, având două puţuri săpate cu diametrul de 3m şi adâncime
de 9 m, ajunge în situaţia ca în perioada de vârf de consum, mai ales în lunile de vară precum şi în
perioadele secetoase, să nu mai
asigure un debit suficient pentru
alimentarea oraşului Turda.
Rapoartele care se fac în cadrul
Întreprinderii Comunale în anii 19541955 arată aceste situaţii şi faptul că
în zonele mărginaşe ale reţelei de
distribuţie orăşenească,
consumatorii, în unele situaţii, nu
pot folosi apa decât în perioada de
noapte. Se pune problema, în acea
perioadă, în mod acut de a se
dezvolta sistemul de alimentare cu

apă, cu noi capacitaţi de
captare, ratare şi transport
apă potabilă.
O noua sursă de apa
pentru ambele oraşe se
construieşte în amonte de
comuna Mihai Viteazu la
1,5 km în terasa I a râului
Arieş între DN 75 Turda –
Câmpeni şi digul de pe
malul drept al râului Arieş,
pe baza avizului CSCA
nr.21/H/1954,avizul CSP
nr.664274/1954 si HCM
nr.146/1955.
Iniţial s-a prevăzut ca sursa nouă Mihai Viteazu să aibă 3 puţuri săpate cu diametrul de 2m, din inele
de beton ,cu barbacane. Debitul de apă captat se estimează a fi cuprins între 150-180 l/s.
Se construieşte o staţie de pompare dotată cu 3 electropompe tip Tg. Mureș cu următoarele
caracteristici : Q=260 mc/h; 66 l/s; H= 70 mCA
P=126/1450 KW/rot./min.
Tratarea apei cu clor gazos pentru dezinfecţie se face printr-un aparat tip Hornstein. După tratare
apa potabilă este transportată la rezervoarele de apă 2x1000 mc și castelul de apă de 500 mc de la
Câmpia Turzii.
În cadrul acestei dezvoltări se construiesc şi se pun în funcţie următoarele capacităţi:
-conducta de aducţiune din oţel cu Dn= 400 m care are traseul de la Staţia de pompare Mihai Viteazu
paralel cu DN 75 până pe str.
22 Decembrie, unde la
intersecţia cu DN1 se bifurcă în
două tronsoane, spre vest pe
str. Ştefan cel Mare şi Romana
până la rezervoare, la est pe
str. Calea Victoriei şi Câmpiei
până la Castelul de apă din
Câmpia Turzii, lungimea totală
a conductei în Turda și Câmpia
Turzii fiind de 19 km. Pe
Cetatea Romană se
construieşte un traseu de oţel
DN 400 mm care coboară pe
str. Horea, Eminescu şi

Castanilor până la staţia de repompare pentru zona 2-a şi a 3-a de presiune respectiv Frăgărişte și
Zootehnic.
Rezervoarele de înmagazinare şi compensare 2x1000 mc pe str. Cetatea Romană la cota 374 m, din
beton fiind îngropate.

Castelul de apă din Câmpia Turzii cu rezervorul de 500 mc situat
la înălțimea de 40 m la cota 304 m este racordat la aducţiunea
de oţel Dn 400 mm şi la reţelele de distribuţie existente. Pentru
rezervoarele de 2x1000 mc de pe Cetatea Romană, proiectarea a
început în 1950 prin comanda dată de Întreprinderea Comunală
Turda la Edil Urban Bucureşti pentru întocmirea unui proiect
tehnic “Alimentarea cu Apă a Oraşului Turda”, astfel ca în 1953
se încep lucrările la aceste rezervoare.
Proiectantul iniţial este schimbat cu Secţia Tehnică de Proiectare
din cadrul Sfatului Popular Regional Cluj în 1953. Pentru
readaptarea şi completarea proiectului iniţial se are în vedere
urgenţa rezolvării deficitului de debit pentru alimentarea
continuă şi în siguranţă a utilizatorilor de apă potabilă. Una din
soluţiile de moment era finalizarea conductei de la Uzina Turda la
rezervoarele 2x1000mc de pe Cetatea Romană.
Această lucrare s-a finalizat în luna august 1957; condiţiile
distribuţiei apei în Turda, în special în cartierele mărginaşe, s-a

îmbunătățit însă, se constată că o
rezolvare de durată este finalizarea
lucrărilor la Sursa nouă Mihai
Viteazu, care se estima a fi pusă în
funcţie în luna iulie 1957, fapt care
nu s-a realizat. Întreprinderea
Comunală Turda face demersuri în
1956 pentru schimbarea
proiectantului “Alimentarea cu Apă a
Oraşului Turda” faza PT si PE care
întârzie predarea proiectului
periclitând lucrările la noua sursă.
Astfel, lucrarea de proiectare se
contractează cu I.P.R.O.E.D. Bucureşti
care intensifică ritmul proiectării
pentru a nu periclita lucrările în curs.

Lucrările au fost contractate cu I.R.C.L. Turda, care realizează în 1956, lucrări la noua staţie de
pompare Mihai Viteazu, racordul electric al Staţiei şi postul trafo, lucrări la puţuri și conducte de
legătură, 6000 m de conductă Dn 400 mm pozată de la staţia Mihai Viteazu la Turda.
Întreprinderea Comunală constată întârzieri la lucrări si datorită(faptului) că I.R.C.L. Turda are o
organizare defectuoasă a şantierului.
La sfârşitul anului 1957 Întreprinderea Comunală constată că lucrarea de construire a noii surse este
întârziată cu şase luni şi termenul de PIF în iulie 1957 este depășit I.R.C.L.-Turda, ca executant, nu a
reuşit să finalizeze lucrările. Astfel, lucrările de finalizare şi punere în funcţie trebuie amânate pentru
anul 1958.

