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- Stimate domn vice-primar Ovidiu Nemes, stim ca doamna primar Eugenia Godja s-a intors ieri
de la Bucuresti unde le-a cerut liderilor PSD Mircea Geoană şi Titus Corlăţean să susţină
proiectul de Hotărâre de Guvern prin care s-ar aloca banii necesari repunerii în folosinţă a
Frontului de captare de la Crăciuneşti. Cu ce rezultate s-a intors doamna primar din capitala?

Atat doamna primar cat si eu am fost luni la Bucuresti pentru a face lobby pentru
alocarea sumelor necesare reparatiilor la frontul de captare de la Craciunesti. Am facut
un proiect de Hotarare de Guvern pentru suma de 77mld, suma necesara din estimarile
noastre pentru remedierea dezastrului produs la statie. Am certitudinea ca aceasta suma
va fi aprobata,probabil chiar azi in sedinta de Guvern.

- Stiind ca nu toata lumea poate sa obtina apa de la cisterne, unii fiind batrani si / sau invalizi,
v-ati gandit la o metoda de a ajuta aceste persoane? Cei de la Asistenta Sociala si fundatiile
caritabile s-au implicat in aceasta problema?

In zonele in care ni s-a cerut sprijin pentru aprovizionarea cu apa potabila sau
menajera,atat cei de la asistenta sociala cat si Politia Comunitara au intervenit pentru
ajutorarea persoanelor.Am primit sprijin de la diverse societati comerciale care ne ajuta
cu cisterne, cei de la Sigstrat cu apa potabila,dar despre ONG-uri, in Sighet aproape ca
nu se poate vorbi.
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- In aceste momente de criza, am dori sa ne comunicati ultimele informatii in legatura cu
furnizarea apei potabile si menajere in cartiere. Noi, echipa Sighet Online, am fost la
Craciunesti si am vazut dezastrul produs acolo. Stiu ca au fost smulse conductele de captare
din pamant si cablurile electrice, venind o echipa de la Bucuresti pentru a ajuta la reparatii.
Totusi, chiar nu este nici o solutie pentru ca oamenii sa primeasca apa mai repede decat
termenul de trei saptamani prognozat de cei care se ocupa de reparatii?

Situatia se modifica de la o ora la alta, in functie de ce se gaseste pe teren in momentul
in care constructorii inainteaza cu digul. De ultima ora ar fi posibilitatea ca pana
luni-marti (poate chiar mai repede) sa incepem furnizarea apei menajere. Eu spun ca
aceasta e cea mai importanta, chiar daca in primele zile am reusi sa o furnizam, din
motive tehnice, dupa un orar.

- Dezastrul de la Craciunesti putea sa aiba o intensitate mai mica daca malul Tisei pe teritoriul
Romaniei era impadurit, asemenea malului ucrainean. Ce masuri se vor lua pentru a preveni
repetarea acestor probleme?

Cu siguranta dupa ce trece dezastrul care s-a abatut asupra noastra va trebui sa stam cu
cei de la Apele Romane si sa gasim o solutie viabila ca in viitor sa nu mai fim pusi in
asemenea situatii. Sigur si aceasta ar fi o solutie, si inaltarea digului,si construirea unui
front de captare pe Iza intr-o zona sigura. Dar, cu siguranta lucrurile nu vor ramane asa,
am sa ma implic si acolo unde nu e de competenta Primariei, respectiv in refacerea
acelor diguri, pe care cei de la Ape trebuie sa le trateze foarte serios.

- In 2001 s-au facut reparatii serioase la Frontul de Captare a Apei de la Craciunesti. De ce au
cedat atat de repede?

E o intrebare la care nu sunt in masura sa va raspund eu. Nu eram la acea ora in
Primarie,mai mult decat atat responsabilitatea si obligatiile sunt ale celor de la Apele
Romane.Pot sa am o parere, si sa spun ca vazand digul rupt, materialele din care a fost
construit, si solutia data la acea vreme de proiectant nu a fost cea mai buna.

- Nu ar putea Primaria impreuna cu Consiliul Local sa realizeze un proiect cu finantare a Uniunii
Europene pentru realizarea unei statii noi de captare intr-o alta locatie mai ferita de pericole?
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La aceasta intrebare v-am raspuns mai sus.

- Va multumim mult pentru acest interviu si va dorim multa putere de munca!

Va multumesc si eu,si vreau sa ne cerem scuze sighetenilor pentru situatia creata, dar
trebuie sa inteleaga ca vina nu apartine Primariei, noi suntem victima pentru ca iata,
suntem pusi in situatia de a face eforturi de a rezolva banii pentru reparatiile statiei, si
pentru a interveni in disconfortul creat sighetenilor.

Godja Daniel

SIGHET ONLINE

30.07.2008

3/3

