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Visul de a avea apă 
potabilă al locuitorilor 
comunei Chiajna 
este pe cale să se 
împlinească într-un 
viitor foarte apropiat 
având în vedere că în 
prezent, în întreaga 
localitate se desfășoară 
ample lucrări de 
extindere a rețelei 
de alimentare cu apă 
pentru locuințe. În 
Chiajna se introduce 
rețeaua de alimentare 
și transport de apă 
potabilă pe o lungime 
de 54 de km, lucrările 
urmând să fie finalizate 
anul viitor.

Cristina NedelCu
Chiajna va benefi-

cia de anul viitor de o 
investiție majoră ce nu 
mai suporta amânare 
și care răspunde nevoii 
de a rezolva o problemă 
foarte importantă pen-
tru cetățeni: alimentarea 
cu apă potabilă. Deși este 
practic lipită de București, 
Chiajna este una dintre 
puținele comune ilfove-
ne care nu a reușit până 
acum să beneficieze de 
confortul unei rețele de 
alimentare cu apă pota-
bilă decât într-o proporție 
extrem de redusă. Exis-
tă câteva zone din comu-
nă, pe o suprafață foar-
te mică, care au benefi-
ciat de apă potabilă din 
rețeaua publică, dar prac-
tic, peste 90 la sută dintre 
locuințe se alimentează 
cu apă din puțuri indivi-
duale, ceea ce înseamnă 
și un risc pentru sănăta-
te, având în vedere gradul 
ridicat de poluare a pân-
zei freatice. Vestea bu-
nă este că reprezentanții 
administrației din Chiajna 
spun că de anul viitor lu-
crurile vor intra în norma-
litate, iar cetățenii vor pu-
tea folosi apă de la robi-
net din sursa Apa Nova. 

Am mai semnalat în 
paginile ziarului nostru 
faptul că administrația co-
munei Chiajna știe foar-

te bine cu ce se confruntă 
din punct de vedere edi-
litar și se străduiește să 
pună în aplicare proiecte 
de investiții care să per-
mită modernizarea infras-
tructurii. Chiajna are sta-
tut de comună, dar o co-
mună cu peste 22.000 de 
apartamente în zona no-
uă, adică aproape 60.000 
de persoane, care au nu-

meroase nevoi.
Lucrările de investiții 

gândite în urmă cu doi ani 
de administrație și care 
se desfășoară în prezent 
pe întreg teritoriul comu-
nei au luat în calcul mo-
dernizarea, până în 2022 
a câtorva zeci de kilome-
tri de artere principale din 
zona nouă, cât și artere-
le secundare. Proiecte-

le gândite să fie finaliza-
te anul viitor și-au propus 
să acopere toată comu-
na cu rețea de alimenta-
re cu apă potabilă, cana-
lizare, rețele de apă plu-
vială, care ar avea și ro-
lul de eliminare a perico-
lului indundațiilor. La final, 
toate străzile vor intra în 
programul de reabilitare a 
structurilor rutiere și pie-

tonale, altfel spus, toate 
arterele din comună ar ur-
ma să fie asfaltate și pre-
văzute cu  trotuare.

Rețeaua de 
alimentare cu apă, 
realizată prin două 
proiecte majore

O simplă trecere prin 
comuna Chiajna îți dez-

văluie că peste tot se lu-
crează. Toate cele trei 
sate – Roșu, Chiajna și 
Dudu – sunt un imens 
șantier, ceea ce une-
ori îi nemulțumește pe 
cetățenii care vor să va-
dă mai repede rezulta-
tele și să poată benefi-
cia de confortul firesc al 
unei localități europe-
ne din vecinătatea ca-

pitalei. Reprezentanții 
administrației îi roagă 
pe locuitori să mai aibă 
puțină răbdare, deoarece 
de anul viitor rezultatele 
vor fi foarte vizibile.

Poate prima și cea mai 
mare dorință a cetățenilor 
comunei Chiajna este ali-
mentarea cu apă potabi-
lă. Reprezentanții primă-
riei Chiajna ne-au decla-

rat că sunt în execuție în 
prezent două proiecte de 
extindere a rețelei de apă 
potabilă, iar după finaliza-
rea acestora, anul viitor, 
toată lumea va fi branșată 
la rețeaua publică de 
apă potabilă. Proiecte-
le au fost astfel gândite 
încât să acopere întrea-
ga suprafață a comunei. 
Un proiect are în vedere 

rețeaua din jurul Chiajnei, 
mai ales zona nouă, și se 
desfășoară ca un inel în 
jurul comunei, iar cel de-
al doilea proiect de extin-
dere a rețelei de apă po-
tabilă include practic toa-
te străzile comunei, atât 
cele principale, cât și ce-
le secundare. Astfel, toa-
te zonele, atât cea ve-
che, cât și cea nouă vor 
fi racordate la acest inel al 
rețelei publice de apă po-
tabilă ce înconjoară co-
muna.

Cele două proiecte 
extrem de importante și 
care fac parte din strate-
gia de dezvoltare a comu-
nei Chiajna au fost dema-
rate în anii 2018 și 2019, 
dar lucrările au început 
efectiv anul trecut. 

Astfel, proiectul inti-
tulat ”Rețea apă potabilă 
de transport și alimentare 
în comuna Chiajna”  îm-
preună cu proiectul ”Ex-
tindere rețea de potabilă 
transport și alimentare în 
comuna Chiajna” vor per-
mite la finalizarea lucrări-
lor ca absolut toată comu-
na, mai precis toate stră-
zile să fie branșate la no-
ua rețea de apă potabilă. 
Sunt două proiecte simila-
re, care au rolul să uneas-
că rețeaua de străzi a co-
munei. 

Derularea contrac-
telor a căror finanțare se 
face de la bugetul local a 
fost prevăzută pentru o 
durată de doi ani, ceea ce 
înseamnă că anul viitor lu-
crările s-ar putea termina. 

Potrivit primarului co-
munei Chiajna, Mircea Mi-
nea, procentul de realiza-
re a rețelei de transport și 
alimentare cu apă pota-
bilă este foarte ridicat în 
prezent, în toate cele trei 
sate ale comunei, respec-
tiv Roșu, Chajna și Dudu.

Primarul a menționat 
că cetățenii se confruntă 
cu un disconfort evident, 
în prezent, pentru că se 
lucrează în paralel, peste 
tot în comună, atât pentru 
extinderea rețelei de apă, 
cât și pentru rețeaua de 
canalizare, branșamente 
la apă, branșamente la 
canal. ”Demararea con-
tractelor și a lucrărilor s-a 

făcut în același timp pen-
tru a sincroniza construc-
torii, dar în final, după ce 
toate lucrările se vor ter-
mina, iar toate străzile vor 
fi modernizate și asfaltate, 
se vor vedea beneficiile”, a 
mai spus Mircea Minea.

Investiții de 31 de 
milioane de lei

Cele două contrac-
te au în vedere realiza-
rea unei rețele cu o lungi-
me de aproximativ 54 de 
kilometri de rețea de ali-
mentare cu apă potabi-
lă, investiție în valoare de 
31 de milioane de lei. Re-
alizarea acestei rețele în-
semnă și montarea a cir-
ca 500 de hidranți ex-
trem de importanți pentru 
intervenții în caz de incen-
dii, dar și a aproape 200 
de cămine de vană, aces-
tea din urmă având rolul 
de a permite închiderea 
rețelei, pe segmente, în 
cazul unor avarii sau pen-
tru orice intervenție ne-
cesară. Speciliaștii spun 
că în situația în care se 
constată la fața locului 
că este necesar, numărul 
hidranților sau al vanelor 
este suplimentat.

”Vă aduc la cunoștință 
faptul că dorința noastră, 
a tuturor locuitorilor co-
munei Chiajna, se trans-
formă în realitate” anunța 
la începutul lunii mai, anul 
trecut, primarul Mircea 
Minea, la demararea lu-
crărilor pentru introduce-
rea apei potabile pe întreg 
teritoriul comunei.

”Cei mai noi locuitori 
ai comunei nu cunosc fap-
tul că, aceasta nu a fost, 
de la început, o comu-
nă bogată, iar demararea 
unui proiect de aseme-
nea anvergură este cos-
tisitor. Cu toate acestea 
s-a încercat introducerea 
apei potabile de foarte 
mult timp, însă legislația 
nu a fost extrem de pri-
etenoasă. Așadar, du-
pă multe demersuri, du-
pă multe încercări, a so-
sit și momentul reușitei și 
pot să vă anunț că au fost 
demarate lucrările cu pri-
vire la acest proiect vital 
pentru comuna noastră, 
introducerea apei potabi-
le pe întreg teritoriul co-
munei. Vă asigur că vom 
finaliza cu succes aceas-
tă acțiune împreună cu 
dumneavoastră!”, anunța 
edilul în urmă cu un an. 

Și, iată că, acum, putem 
vorbi despre un proiect 
care este în linie dreaptă 
și se apropie de final. 

”Lucrările de introdu-
cere a apei potabile sunt 
continuate într-un ritm 
susținut, așa cum v-am 
obișnuit, iar termenele fixa-
te vor fi respectate așa cum 
am promis”, ne-a mai spus 
primarul Mircea Minea.

Trebuie avut în ve-
dere că dezvoltarea imo-
biliară masivă care a cu-
prins în ultimii ani comu-
na Chiajna, ca de altfel tot 
județul Ilfov, a avut drept 
rezultat o aglomerare 
foarte dificil de gestionat 
și doleanțe pe măsură din 
partea cetățenilor, majori-
tatea veniți din București 
sau din alte zone ale țării, 
care doresc să benefici-
eze de un grad de con-
fort cât mai ridicat, mai 
ales în  ceea ce privește 
infrastructura. Din ferici-
re rețeua de apă potabi-
lă a fost introdusă într-o 
proporție foarte mare, ur-
mând ca după efectuarea 
tuturor branșamentelor și 
a probelor de presiune să 
demareze lucrarea de re-
abilitare a infrastructurii 
rutiere.

ACTUALITATEACTUALITATE

Chiajna va avea de anul viitor acces total la  sistemul public de alimentare cu apă potabilă
 Cetățenii nu vor mai fi obligați să folosească puțuri și vor fi branșați prin 54 km de rețea, la Apa Nova


