Obiectiv de investiție:
EXTINDERE APĂ ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU, COMUNA GÂRBĂU,
JUDEȚUL CLUJ

În ultimii ani localitatea Gârbău a cunoscut o dezvoltare care a dus la necesitatea
dezvoltării infrastructurii, datorită acestui fapt instituția Primăriei Comunei Gârbău
reprezentată prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian a demarat procedurile pentru
obiectivul de investiție ″EXTINDERE APĂ ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU, COMUNA
GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ″
Astfel s-a impus redimensionarea și extinderea rețelei de apă existente pentru a asigura
debitul de apă necesar pe tronsonul I ( de la nr. Adm . 257 până la nr adm. 222) respectiv
tronsonul II ( de la nr. Adm. 51 până la nr adm 63).
În scopul asigurării debitelor de apă necesare extinderii alimentării cu apă potabilă a
localității Gârbău, județul Cluj, s-a recurs la adoptarea soluției prioritare de racordare la
conducta de alimentare cu apă existentă din localitate, racordarea făcându-se în trei puncte.
Racordurile la conductă de apă se vor realiza prin cămine dotate cu apometre precum și
cu vane de secționare.
Extinderea rețelelor de apă va fi realizată din tuburi PEID PE100, PN 10 SDR 17 având
D 110 mm și L = 1600 m.
Pe traseul rețelei sunt prevăzute un total de 7 cămine și anume : 3 cămine de vane, 1
cămin de vane și aerisire, 1 cămin de vane și golire și 2 cămine de vane, golire și reducere de
presiune.
Pe reteau de alimentare cu apă au fost prevăzuți 5 hidranți de incendiu supraterani.
Numărul total de bransamente este de 70 buc cu o lungime totală de teavă PEID PE
100ϕ 25 mm PN 10 L=500. Căminele de branșament vor avea Dn 800 mm.
În prezent suntem în faza de licitație, urmând ca după finalizarea procedurilor de licitație
să se atribuie contractul de proiectare. După realizarea proiectului tehnic toată documnetația se
va preda Companiei de Apă Someș în vederea executării lucrării.
Pentru obținerea finanțării acestui obiectiv important pentru cetățenii localității Gârbău,
a fost necesară pregătirea documentației constând în elaborarea studiului de fezabilitate,
proiectului tehnic, consultanță și obținerea autorizației de construire, toate acestea fiind
suportate din bugetul Comunei Gârbău, valoarea fiind de 130.900,00 lei, din valoarea totală
a obiectivului.
Investiția necesară proiectului va fi finanțată de către Consiliul Județean Cluj prin
Compania de Apă Somes SA în baza protocolului de finanțare pe anul 2020, în valoare de
597.717,00 lei în vederea executării lucrării.

Atasăm planul cu zonele unde se vor executa lucrările de extindere a rețelei de apă
potabilă în localitatea Gârbău.

