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COMUNICAT DE PRESĂ
”Vă asigur că nu avem probleme cu calitatea apei”

În urma materialelor apărute în mass-media cu privire la potabilitatea apei în zona de nord a județului,
Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA a organizat astăzi, 23.01.2014, la sediul instituției, o conferință de
presă. În scopul informării corecte a opiniei publice, la conferință au participat atât conducerea Companiei de Apă
cât si un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, doamna doctor Cornelia Ionescu. Domnia sa a
precizat că informațiile din media nu se confirmă, iar buletinele de analiză dovedesc că apa este potabilă si nu
reprezintă un pericol pentru consumatori. ,,În anul 2013, conform Legii 458, s-a efectuat monitorizarea de audit
pentru 55 de probe de apă. Toate buletinele de analiză, pe parametrii analizati, sunt conforme, mai ales din punct de
vedere microbiologic. Nu putem incrimina faptul că se îmbolnăvește populația din cauza apei”, a declarat dr.Cornelia
Ionescu.
Datele au fost confirmate și de Directorul General, Conf. Univ. Dr. Ing Dorin Staicu. ,,În ultimul an, avem
toate analizele, cât si monitorizarea pe care o fac toate celelalte organe ale statului, care urmăresc calitatea apei. În
nici o perioadă nu avem apă neconformă din punct de vedere chimic, bacteriologic. Pot să vă asigur că nu avem
probleme cu calitatea apei. Avem, si am avut, controale de la toate sistemele statului, DSP, Garda de Mediu, Apele
Române. Nimeni nu a găsit vreo problemă legată de ceea ce s-a reclamat”. Reprezentantul CATD a mai precizat că
,,Ceea ce s-a prezentat în fapt, la televiziune, a fost o poziție a dlui Zarioiu Gheorghe, care are de reproșat anumite
lucruri de natură personală și politică. Dânsul nu are o competență în domeniu, deși a ocupat poziția de șef. Avem
un dosar al dânsului prin care putem demonstra că a adus o pagubă de 1,1 mld. lei, și suntem în cercetări pentru a
depune documentele la parchet, în vederea unui abuz în serviciu, cu mult înainte de a apărea această problemă.
Dânsul încearcă, prin diverse presiuni, să ne facă să nu mai depunem acest dosar” a precizat domnul Dorin Staicu.
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