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P r i m a r u l  c o m u -
nei Periș, Albu Anghel, 
a anunțat că au început 
procedurile de mărire a 
capacității de livrare a apei 
potabile către populație, 
având în vedere că au fost 
demarate lucrările pentru 
forarea a trei puțuri în sa-
tul Buriaș și are speranța 
ca în câteva săptămâni să 
poată fi introdusă apă în 
rețea, odată cu montarea 
stației de clorinare. 

”După discuțiile pur-
tate cu vechea și actua-
la firmă care gestionează 
serviciul de apă, am reușit 
să ajungem la un consens 
și să separăm contractul 
de canalizare - apă în satul 
Buriaș. Ocazie cu care am 
obținut finanțarea pentru 
o nouă stație de pompa-
re cu bazin de 1000 mc, 
cu aceeași capacitate cu a 
actualei stații. Iar pentru 
acest lucru îi mulțumesc 
președintelui CJ Ilfov 
Thuma Hubert pentru tot 
sprijinul și conducerii Apă 
Canal Ilfov pentru promp-
titudine. Stația va fi am-
plasată la ieșirea din sa-
tul Buriaș pe Str. Vișinilor. 
În acest sens, vă pot spu-
ne că rezolvăm problema 
alimentării cu apă în co-
muna noastră în perioa-
da critică, adică lunile iu-
lie și august când, din ca-
uza temperaturilor foar-
te ridicate, oamenii folo-
sesc apa tratată pe care 
o furnizăm, și pentru uda-
tul în solar și în grădină. 
Ori, în această perioadă, 
cele opt puțuri existente 
nu mai pot face față con-
sumului. Pentru a supli-
menta cantitatea de apă 
necesară pentru aceas-

tă perioadă, s-a decis, de 
comun acord cu operato-
rul de furnizare de apă din 
comuna Periș, Apă-Ca-
nal Ilfov, să mai fie forate 
trei puțuri în satul Buriaș. 
Acestea pot fi pornite în 
perioada de consum ri-
dicat, iar astfel poate fi 
echilibrat consumul de 
apă și nu va mai fi nece-
sar să oprim stația de apă 
în cursul zilei, timp de 4 
ore pentru a reîncărca ba-
zinele. Până acum au mai 
fost zile când s-a întâm-
plat acest lucru, pentru 
a putea face reîncărcarea 
bazinului de apă și astfel 
să existe apă seara, când 
se folosește o cantitate 
mai mare”, a spus prima-
rul  Albu Anghel. Edilul a 
explicat că unii oameni nu 
înțeleg de ce este necesa-
ră oprirea apei în interva-
lul 13-17, având în vede-
re că în acest interval nu 
este folosită foarte multă 
apă. ”Atunci se poate fa-
ce încărcarea și se poa-
te acoperi consumul su-
plimentar. Vom avea în-
să o stație de apă potabi-
lă  cu tot ce trebuie, con-
form normelor europene. 
Ceea ce consider că es-
te un lucru bun și sperăm 
că nu vom mai avea pro-
bleme în perioada aceas-
ta”, a spus primarul, dar 
a dorit să atragă atenția 
că totuși, cetățenii  tre-
buie să înțeleagă faptul 
că udatul grădinilor  afec-
tează foarte mult consu-
mul. Cu această proble-
mă ne confruntăm în sa-
tul Buriaș, unde sunt cir-
ca 700 de gospodării. Prin 
forarea noilor puțuri, spe-
răm să putem menține 

consumul de apă din 
Periș.  Până la urmă es-
te o investiție bună și pe 
termen lung, deoare-
ce comuna se mărește”, 
a explicat primarul Al-
bu Anghel. De aceea, 
în afara celor trei puțuri 
menționate de edil, exis-
tă posibilitatea de a fi fo-

rate alte două puțuri în vi-
itor, în funcție de nevoi. 
Puțurile suplimentare nu 
vor fi utilizate însă perma-
nent, pentru că de fapt, 
pe perioada de iarnă și 
oricum în afara celor do-
uă luni de vară când con-
sumul crește spectaculos 
din cauza secetei, consu-

mul normal este 60-70 mc 
pe oră. ”Noi monitorizăm 
stația de pompare pe oră 
ca șă avem un calcul foar-
te apropiat. Când începe 
consumul exagerat atunci 
se ajunge la un consum 
pe oră de 150 mc de apă. 
Ceea ce înseamnă că se 
ia apă din stoc, și în câte-

va ore rămânem fără apă 
în bazin. Din acest motiv 
suntem nevoiți să oprim 
câteva ore alimentarea cu 
apă ca să putem să reum-
plem bazinul de stocare”, 
a explicat edilul.

Primarul a atras 
atenția cetățenilor că ape-
lează la spiritul civic al fi-
ecăruia de a nu folosi 
apa decât pentru uz cas-
nic și astfel ar fi de prefe-
rat ca cei care doresc să își 
ude grădinile să foloseas-
că surse proprii, de exem-
plu să facă puțuri, mai ales 
că se pun apometre noi în 
comuna ceea ce însemnă 
implicit și creșterea cos-
turilor, odată cu monito-
rizarea reală a consumu-
lui. Prețul pentru un metru 
cub de apă potabilă este 
unitar în comuna Periș, ca 
de altfel în întreg Ilfovul, 
unde operează Apă-Canal 
Ilfov, fiind reglementat la 
valoarea de 5,5 lei de Au-
toritatea Națională de  Re-
glementare pentru Servici-
ile Comunitare de Utilități 
Publice (ANRSC).

actualitate

La Periș, s-au luat măsuri pentru a 
regla distribuția apei în toată comuna
 Au început lucrările pentru forarea a trei puțuri noi în satul Buriaș, pentru a evita suprasolicitarea rețelei în lunile 

de vară  Primarul Albu Anghel apelează la simțul civic al cetățenilor pentru a folosi apa doar în scop menajer

Administrația din Periș a luat măsuri 
pentru a rezolva problema alimentării 
cu apă în comună și în perioada critică, 
adică în lunile iulie și august, când rețeaua 
de apă potabilă este suprasolicitată, 
deoarece este folosită foarte mult de 
cetățeni pentru udatul grădinilor. 
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