ALIMENTAREA CU APĂ ÎN PERIOADA 1912-1918 PÂNĂ LA MAREA UNIRE

Sistemul de alimentare centralizat cu apă potabilă construit în perioada 1912-1918, perioadă la
începutul căreia s-a pus în funcţie sursa Turda Veche, aducţiunea de pe Calea Moţilor (actuala 22
Decembrie 1989) două rezervoare de pe str. Filipescu (actuala Castanilor) şi strada Frăgărişte, o staţie
de ridicare a presiunii de pe strada Filipescu (actuala Castanilor) şi sistemul de distribuţie cu lungime
iniţială de 15,4 km pe 34 de străzi, sistem care până în 1918 s-a extins pe încă 20 de străzi cu 4,4 km
lungime totală, a trecut în faza de exploatare cu problemele inerente acesteia.
Serviciul
Tehnic al
Primăriei şi
primarul Zilahi
Sebess Andor
pledează
pentru
introducerea
apei în imobile
prin instalaţii
interioare,
deoarece
iniţial apa era
distribuită prin
cişmele
stradale
montate la
fiecare 100 m, anunţând populaţia să se înscrie ca şi consumatori viitori, primăria având sarcina să
ducă instalaţia de apă la 1 m de limita de proprietate.
Se comunică că instalaţiile interioare se pot executa de orice persoană calificată care va prezenta
planul instalaţiei la Serviciul Tehnic
al Primăriei iar, după execuţie, se
face proba şi recepţia instalaţiei.
Se pledează pentru necesitatea
montării contoarelor de apă la
instalaţiile particulare pentru plata
corectă şi împiedicarea risipei de
apă.
Se comunică, că distribuţia apei se
va face după spălarea şi
dezinfectarea conductelor. Plata
taxelor de apă se va face după data
de 1 august, fiind necesar a se

colecta bani pentru rambursarea împrumuturilor făcute de primărie în valoare totală de 883 288 de
coroane pentru executarea sistemului de alimentare cu apă. Se face un buget de venituri şi cheltuieli
al Uzinei de apă pe un an care cuprinde articolele:
Întreţinere
instalaţie apă

8100
coroane

1,1%
4,3%

8,8%

7,2%

Consumuri interne
uzină

16500
coroane

4,1%
18,0%

4,4%

Întreţinere sistem
conducte

8000
coroane

5,7%
0,7%

Întreţinere clădiri

400
coroane

1,5%

8,7%
0,4%
0,3%

Întreţinere unelte
şi scule

300
coroane

Salarii personal

31800
coroane

Asigurări

1400
coroane

Impozite

600
coroane

Curent electric

5200
coroane

Amortizare clădiri

4000
coroane

Reparaţii pompe

3800
coroane

Reparaţii utilaje

6593
coroane

Apă pentru
incendiu

3900
coroane

Alte consumuri

1000
coroane

34,7%

Întreţinere instalaţie apă

Consumuri interne uzină

Întreţinere sistem conducte

Întreţinere clădiri

Întreţinere unelte şi scule

Salarii personal

Asigurări

Impozite

Curent electric

Amortizare clădiri

Reparaţii pompe

Reparaţii utilaje

Apă pentru incendiu

Alte consumuri

Totalul cheltuielilor pentru funcţionarea uzinei şi sistemului de distribuţie într-un an erau 91 593
coroane.

Taxele de apă anuale aplicate după stabilirea inventarului de consumatori, pentru estimarea
bugetului de venituri:
-

Locuinţa cu 1 cameră fără bucătărie 356 buc x 12 coroane = total 4272coroane

-

Locuinţa cu 1 cameră şi bucătărie

746 buc x 12 coroane = total 13428 coroane

-

Locuinţa cu 2 camere şi bucătărie

740 buc x 36 coroane = total 26640 coroane

-

Locuinţa cu 3 camere şi bucătărie

382 buc x 60 coroane = total 22920 coroane

-

Locuinţa cu 4 camere şi bucătărie

165 buc x 90 coroane = total 14850 coroane

-

Locuinţa cu 5 camere şi bucătărie

138 buc x 120 coroane =total 16650 coroane

-

Locuinţa cu peste 5 camere şi bucătărie

181 buc x 12 coroane = total 2172 coroane

Total venituri 100 932 coroane de la consumatorii racordați la serviciul de alimentare cu apă.

Taxele anuale de apă aveau în vedere destinaţiile camerelor din imobile şi progresivitate:
-

Locuinţa cu 1 cameră fără bucătărie

12 coroane

-

Locuinţa cu 1 cameră şi bucătărie

18 coroane

-

Locuinţa cu 2 camere şi bucătărie

36 coroane

-

Locuinţa cu 3 camere şi bucătărie

60 coroane

-

Locuinţa cu 4 camere şi bucătărie

90 coroane

-

Locuinţa cu 5 camere şi bucătărie

120 coroane

-

Locuinţa cu peste 5 camere şi bucătărie

12 coroane /cameră

-

Băi

24 coroane

-

Magazine, ghişee financiare, magazii

0,4 coroane / m²

-

Vehicule ca: maşini, caleaşcă, căruţă

6 coroane

-

Bazine

-

Cabaline

2 coroane
3 coroane

Pentru animalele sub doi ani nu se percep taxe.
Întreprinderile industriale şi agricole cu consum de 2000 mc/an plătesc 0,6 coroane / mc.
Întreprinderile cu consumuri de peste 2000 mc/an aveau tarife regresive astfel:
-

Până la 4000 mc – 0,14 coroane /mc;

-

Până la 6000 mc – 0,12 coroane /mc:

-

Până la 8000 mc – 0,10 coroane /mc;
- Peste 8000 mc – 0,08
coroane /mc.
Pentru antreu, verandă, pridvor,
casa scării, cămară, încăperi de
biserică nu se percep taxe.
La aplicare taxelor de apă/mc
de apă contorizat, este de 0,2
coroane.
În comunicările primăriei se dau
exemple de calcul al taxelor în
cazuri concrete cu un număr de
camere cu diferite destinaţii.
Taxa de apă este în sarcina
proprietarului care o poate
pune pe chiriaş total sau parţial
numai dacă e stipulat în
contract.
Consiliul orășenesc pentru
Reţele de apă a luat în

considerare suportabilitatea taxelor, chiar și pentru cei mai săraci, având în vedere considerente de
echitate și dreptate.
Reglementările la serviciul de apă privitor la felul cum se fac branşamentele, cum se ajunge abonat la
serviciul de apă, taxele de apă şi alte considerente, constituie un regulament iniţial încă susceptibil la
completări, fiind însă primele reglementări pentru începuturile alimentării cu apă şi a sistemului nou
construit.
Cetăţenii solicită în anumite cazuri să se instaleze fântâni publice (cişmele) la distanţe mai mici de
100 m pentru a fi mai uşor pentru cetăţeni să-şi ducă apa în locuinţă, cum ar fi în zona intersecţiei
străzilor Crişan-Horia-Traian-Potaissa de astăzi.
Pompierii au la dispoziţie hidranţi montaţi pe cele 30 de străzi la distanţă de 100m.
Primăria solicită cetăţenilor să fie economi şi cumpătaţi în folosirea apei să nu o risipească pentru
spălarea străzilor, răcirea alimentelor sau alte folosiri nejustificate pentru că suprasolicitarea
sistemului duce la căderi de presiune şi debit precum și funcţionari
defectuoase.
Alimentarea cu apă în perioada 1912-1918, când s-a înfiinţat
primul sistem, se caracterizează printr-o scara destul de redusă a
distribuţiei care se realiza la început în principal prin fântâni
publice şi mai puţin prin instalaţii interioare cu branşamente
individuale şi distribuţie la puncte de consum, cu obiecte sanitare.
Colectarea apei uzate nu era tratată în sistem centralizat,
problema canalizării era rezolvată local prin fose vidanjabile şi prin
segmente de canalizare care se deversau în emisarii care
străbăteau oraşul cum ar fi Arieşul, Pârâul Racilor, Fâneața Vacilor,
Pârâul Săndulești.
De remarcat faptul că ziarele locale informau permanent publicul
de evoluţia construcţiei sistemului şi regulile care se impuneau
pentru alimentarea cu apă constituind şi un mijloc de informare şi
comunicare a Primăriei şi Serviciului Tehnic cu privire la situaţia şi
regulile serviciului de alimentare cu apă.
Încă din această perioadă era o preocupare permanentă a celor ce
gestionează serviciul de alimentare cu apă pentru a informa
publicul despre aspectele financiare, despre tarife şi taxe, despre
aspectele tehnice legate de accesul la alimentarea cu apă.

Taxele impuse de primărie pentru alimentarea cu apă, după numărul de încăperi, destinaţia lor erau
taxe progresive şi au fost utilizate până la sfârşitul anilor `40, când odată cu creşterea gradului de
contorizare s-a renunţat la
ele.
De asemenea, cei ce
gestionau serviciul împreună
cu primăria, se preocupau
prin diferite mijloace, cum ar
fi ziarele şi aparatul primăriei,
să înlăture fenomenul de
risipă a apei, aducând
publicul în spiritul
economisirii apei potabile.

