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Stimați cetățeni ai orașului Călan

Vă aduc câteva precizări legate de faptul că, din nefericire am fost obligați să
constatăm împreună urmările fenomenelor meteo extreme din ultimele zile, care au
afectat și U.A.T. Călan, disconfortul creat, pagubele și distrugerile provocate, fiind
importante. 

Cantitatea  de  precipitații  căzută  în  ultimele  zile  a  fost  extremă,  depășind
valorile maxime înregistrate în ultimii 60 de ani pe unitatea de timp și suprafață, în
zona noastră. Astfel, conform Avertizării Meteo cu cod portocaliu, în vigoare pentru
17 iunie 2020 emisă de Administrația Națională de Meteorologie, cantitățile de apă
meteorică estimate erau de până la 80 l/mp, iar conform datelor primite de la Centrul
Meteorologic Banat-Crișana, maxima înregistrată din 1961 până în prezent în zona
noastră a fost de 65,3 l/mp în anul 1973.
Chiar dacă nu au fost  provocate  vătămări  și  pierderi  de  vieți  omenești,  costurile
distrugerilor  rămân  considerabile,  deasemenea  daunele  la  nivelul  mediului  și  al
patrimoniului.

Din păcate, în cazul unor precipitații extrem de puternice, se poate întâmpla ca
debitele  cauzate  de  fluxul  de  apă  meteorică  să  nu  poată  fi  preluate  eficient  de
canalizarea pluvială a localităților.  

În orașul Călan, există două rețele separate de canalizare, una menajeră și una
pluvială. 
La sfârșitul anului 2015, a fost finalizată reabilitarea parțială a rețelei de alimentare
cu apă și a canalizării menajere din oraș, finanțarea acestei reabilitări fiind realizată
prin fonduri europene. Autoritatea contractantă a lucrării a fost operatorul regional
de apă, Apa Prod S.A. Deva, cel care a gestionat și proiectarea și execuția lucrărilor.
Contribuția Orașului Călan a fost  în cuantum de 7,6 % din valoarea proiectului.
Mai multe informații publice despre proiect găsiți pe site-ul Apa Prod S.A. Deva. 

Subliniez  faptul  că  acest  proiect  nu  a  avut  nici  o  legătură  cu  rețeaua  de
canalizare  pluvială a orașului, care și în acest moment este cea veche, cu extinderile
și reparațiile realizate parțial de-a lungul anilor. Afirmația făcută publică în spațiul
virtual pe rețelele de socializare de către  dnul consilier local Bela Nicolae Farcaș,
care susține că Primăria Călan a investit 3 milioane de euro în reabilitarea inclusiv a
canalizării pluviale se dovedește astfel nefondată și tendențioasă. 

Intrucât U.A.T. Călan va fi și în următoarele zile sub incidența avertizărilor
meteorologice  și  hidrologice,  vă  adresez  rugămintea  și  îndemnul  la  vigilență  și
precauție în fața elementelor naturii, cu speranța că totuși nu vom mai fi afectați de
vicisitudini și intemperii.
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