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S.C. Compania de Apă SOMEŞ SA
Cluj - Napoca, 5 Septembrie 2006
COMUNICAT
În cadrul atribuţiilor şi preocupărilor sale ce vizează interesul superior al cetăţenilor,
Compania de Apă Someş S.A. (CAS S.A.) efectuează periodic, prin rotaţie, verificarea
existenţei şi integrităţii capacelor căminelor de branşament (pentru reţeaua publică de
alimentare cu apă) cât şi a căminelor de racord (pentru reţeaua publică de canalizare).
Cu toate acestea, se poate întâmpla ca din cauze diverse, aceste capace de cămine
să se deterioreze sau să dispară între perioadele de revizie programate de CAS S.A. Pentru
a preveni orice potenţială accidentare a cetăţenilor sau automobilelor, facem un apel la toţi
locuitorii din aria administrată de CAS S.A. să sprijine efortul Companiei de a identifica şi
semnala eventualele cazuri de acest gen.
Pentru operativitate, asemenea situaţii pot fi sesizate telefonic la Dispeceratul CAS
S.A., 24 de ore pe zi, la numerele 59.63.02 sau 59.14.44. O sesizare scrisă în acest sens
este de asemenea posibil de făcut la adresa: Bd. 21 Decembrie 1989 nr.79, Cluj-Napoca.
Din păcate, alături de cauze obiective ce pot duce la avarierea sau dispariţia acestor
capace de cămin (trafic greu etc.), ne confruntăm şi cu situaţia sustragerii lor în scopul
valorificării economice, de către persoane ce nu ţin cont de posibilele consecinţe asupra
semenilor.
De asemenea, reamintim conducerii Asociaţiilor de locatari/proprietari, că
administrarea căminelor de vizitare situate pe reţelele interioare, inclusiv a capacelor, cade
în sarcina lor. Dealtfel, cele mai multe cazuri de sustrageri a ”capacelor de canal” s-au
întâmplat tocmai pe reţelele interioare. În interesul cetăţenilor, rugăm administraţiile
Asociaţiilor de locatari/proprietari să rezolve astfel de probleme cu operativitate.
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