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Lucrările în TURDA 
au fost reluate 

 
   

 Pentru respectarea termenelor asumate în contractele de lucrări privind 
reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în municipiul Turda, începînd cu 
data de pe 10 ianuarie a.c. constructorii au reluat execuţia lucrărilor. Astfel, s-au executat 
lucrări specifice etapei actuale şi anume: cuplări ale reţelelor noi executate cu cele 
existente, precum şi lucrări la staţiile de pompare a apelor uzate. 
 Au fost reluate lucrările şi în cadrul reabilitarea Staţiei de tratare a apei (Hăşdate).  

Pe perioada sezonului rece, lucrările au înregistrat un progres mai lent, cauzat de 
condiţiile meteo nefavorabile. 

Astfel, contractorii execută lucrări de cuplare pe străzile Ponorel, Luptătorilor, 
partea stângă a cartierului Poiana, respectiv străzile Bistriţei, Bercului etc. Lucrările la 
Staţiile de pompare a apelor uzate sunt şi ele în plină desfăşurare în zona străzilor 
Rapsodiei şi în Parcul Tineretului. În perioada imediat următoare, vor începe lucrări de 
cuplare în zona străzilor Cheii, Panait Cerna, Alecu Russo şi altele. 

La Staţiile de tratare apă potabilă ale municipiului Turda (Corneşti şi Mihai Viteazu) 
au fost reluate lucrările pentru respectarea graficului de lucru. 

În perioada următoare se preconizează un progres în implementarea lucrărilor, în 
funcţie de condiţiile meteo. Lucrările vor fi intensificate pentru atingerea obiectivului 
propus. 
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