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Obiectul întrebării scrise: Pierderi ale rețelei de apă din comuna Târnova, județul Arad. 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

Perioada dificilă prin care trecem ne-a adus într-o situație în care principalele priorități ale 

întregii comunități se rezumă la domeniul sanitar. 

Cu toate acestea, trebuie să analizăm cu mare seriozitate și problemele cu care se confruntă 

societatea românească, probleme care, mai mult ca niciodată, devin presante și din ce în ce mai 

greu de suportat.  

Eforturile depuse de autoritățile centrale și locale privind creșterea bunăstării cetățenilor, în 

special în mediul rural, au început să dea rezultate, în ultimii ani, foarte multe localități rurale 

trecând printr-un proces de modernizare accelerată. Reabilitarea drumurilor sau racordarea la 

rețeaua de apă, canal sau gaze naturale au facut ca părți ale României rurale să devină mai 

atractive pentru turiști, precum și pentru cei stabiliți în medii urbane.  

Comuna Târnova din județul Arad, este un exemplu de localitate în care au fost realizate 

investiții pentru creșterea gradului de bunăstare al cetățenilor. 

În această comună, în care trăiesc și etnici ucraineni, prin eforturile autoritățior locale în 

colaborare cu cele centrale s-a reușit realizarea unei rețele de apă și racordarea unui procent 

important din cetățeni la aceasta, dorindu-se, inclusiv extinderea acesteia, astfel încât apa 

potabilă să ajungă în curțile tuturor locuitorilor comunei.  

Din păcate, ceea ce trebuia să fie un lucru benefic pentru cetățeni s-a transformat într-un 

motiv de nemulțumire, conducta de apă, prezentând anumite defecțiuni, lunar, produce pierderi 

importante de apă, iar costul cantităților mari ale acestora este suportat de către localnici. 
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În acest sens, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi comunicați, în scris, următoarele:  

1) Sunteți la curent cu situația rețelei de apă din comuna Târnova, județul Arad?  

2) Ce măsuri concrete se pot lua pentru rezolvarea situației prezentate mai sus?  

 

                   




