FONDUL DE COEZIUNE INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURĂ “INVESTIȚII ȘI DOTĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
CAPACITĂȚII DE OPERARE A COMPANIEI DE APĂ ARIEȘ TURDA”
Informaţii la : Dispeceratele din Turda și/sau Câmpia Turzii

ANUNȚ MONTARE CONTOR CU CITIRE DE LA DISTANȚĂ
Stimate client,
vă anunțăm că, în data de: ______________
între orele: 07:00 – 20:00 vom executa
schimbarea contorului de branșament aferent
imobilului dvs. cu un contor cu citire la distanță.
În intervalul orar amintit mai sus, se va întrerupe
furnizarea apei potabile. Vă rugăm să ne
permiteți accesul pentru executarea lucrării.
Prin acest proiect se propune modernizarea
sistemului de alimentare cu apă și apă uzată din
arealul de deservire al CAA,
precum și
achiziționarea de către Operatorul Regional a
unor echipamente de ultimă generație,
cu
scopul de a crește capacitatea de operare:
 Dotari suplimentare vehicule operaționale
 Achiziția de echipamente operaționale
 Achiziția de echipamente specifice analizelor
biologice și microbiologice pentru laboratorul
de apă
 Achiziție și montare contoare cu citire la
distanță



Implementarea unui sistem de monitorizare și
control a stațiilor de pompare apă potabilă și
debitmetre pentru apa uzată
 Reabilitarea și modernizarea stației de
epurare Turda-Câmpia Turzii
 Reabilitarea liniilor electrice existente la
Uzina de Apă Cornești.
Apreciem susţinerea, implicarea şi
înțelegerea locuitorilor vis-a-vis cu demersurile
Companiei de Apă ARIEȘ de îmbunătățire
continuă a serviciilor. Aceste îmbunătățiri se vor
resimți în viitorul apropiat. Va fi disconfort pe
perioada derulării contractelor,
prin opriri
repetate de furnizare a apei, dar facem toate
diligențele pentru a scurta cât mai mult timpul
acestor neplăceri. Ne cerem scuze pentru
inconvenientele provocate și vă mulțumim
pentru înțelegere !
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