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DSP Satu Mare 
REMEDIERI  EFECTUATE ÎN ANUL 2016  ŞI SEMESTRUL I. 2017  

 SATU MARE  
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 

Jud 

Zona de 
aprovizionare/ 

Localitate 
deservită 

Operator 
Servicii 

Alimentare 
Cu apă potabilă 

 
Populaţia 
Rezidentă 

 
Populaţia 

Aprovizionată 
 

 
REMEDIERI  EFECTUATE ÎN ANUL 2016  ŞI  

SEMESTRUL I. 2017 

1 SM Instalaţia  
centrală de apă 
Crucișor /Poiana 
Codrului 

SC APASERV 
SATU MARE  

2546 1998 E.coli Enterococi,Clor rez,Amoniu, NTG  37ºC,22ºC,Coliformi 
S-a montat debitmetru penru comandă pompă dozatoare, soluție 
hipoclorit de sodiu și controler pentru valoare clor rezudual liber, se 
utilizează forajul nr.3 ca și sursă alternativă la care concentrația de 
amoniu este sub 0,5 mg/l. 

2 SM Instalaţia  
centrală de apă 
Turț /Gherța 
Mare  

SC APASERV 
SATU MARE S.A 

3593 2628 Mangan,Coliformi,Fier , clor rezid. 
S-a  montat  o instalație de clorinare  cu dozare automată a sol de 
hipoclorit de Na ; s-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția 
rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție 

3 
 

SM Instalaţia 
centrală de apă 
Tiream 

SC APASERV 
SATU MARE S.A-
secţiaCarei 

1620 795 Fier,Mangan,Clor rezid. 
S-a  montat  o instalație de clorinare  cu dozare automată a sol de 
hipoclorit de Na ; s-a efectuat curățarea ,spălarea și dezinfecția 
rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuți. 

4 
 

SM 
 

Instalaţia 
centrală de apă 
Turulung / 
Halmeu 

SC APASERV 
SATU MARE S.A-
secția Negrești Oaș 

8648 3115 Fier,Mangan,Coliformi ,Clor rezid.NTG  37ºC,22ºC. 
S-a efectuat reglarea –repararea instalațiilor de deferizare, de 
demanganizare și a instalației de dezinfecție pe bază de clor gazos. 
S-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și 
a conductelor de distribuție 

5 SM 
 

Instalaţia 
centrală 
Botiz 

SC APASERV 
SATU MARE S.A 

3622 2304 Mangan, clor rezidual 
S-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și 
a conductelor de distribuție 
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SM 
 

Instalaţia  
centrală de apă 
Gelu-Mădăras 
/Gelu Mădăras 

SC APASERV 
SATU MARE S.A- 

1800 936 Mangan,Coliformi ,Clor rezid, 
S-a  montat  o instalație de clorinare  cu dozare automată a sol de 
hipoclorit de Na ; s-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția 
rezervoarelor de apă și a conductelor de distribuție 

7 
 

SM Instalaţia 
centrală de apă 
Hodod/ Hodod 

PRIMĂRIA 
HODOD 

960 930 Coliformi ,Clor rezid, 
S-a pus în funcțiune stația  de clorinare automată cu hipoclorit de 
Na, s-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de 
apă și a conductelor de distribuție 
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8 
 
 
 

SM 
 

Instalaţia 
centrală de apă 
Giurtelec Hodod 

PRIMĂRIA 
HODOD 

570 530 E-Coli,Coliformi ,Amoniu ,Clor rez. 
Lipsă stația de tratare , dezinfecția de întreținere a apei se face 
manual periodic în rezervorul de înmagazinare cu subs. 
dezinfectante clorigene. 

9 
 
 

 

SM Instalaţia 
centrală de apă 
Bogdand 

PRIMĂRIA 
BOGDAND 

1060 900 E.coli,Amoni,Clor rez.,coliformi 
Lipsă stația de tratare , dezinfecția de întreținere a apei se face 
manual periodic în rezervorul de înmagazinare cu subs. 
dezinfectante clorigene. 

10 
 
 
 
 

SM Instalaţia 
centrală de apă 
Ser 

PRIMĂRIA 
BOGDAND  
 
 
 

820 710 Amoniu,Clor rez. 
Lipsă stația de tratare , dezinfecția de întreținere a apei se face 
manual periodic în rezervorul de înmagazinare cu subs. 
dezinfectante clorigene. 

11 SM Instalaţia 
centrală de apă 
Corund 

 
PRIMĂRIA 
BOGDAND 

500 430 Amoniu,Clor rez. 
Lipsă stația de tratare , dezinfecția de întreținere a apei se face 
manual periodic în rezervorul de înmagazinare cu subs. 
dezinfectante clorigene. 

12 
 

SM Instalaţia 
centrală Gherţa  
M ică/ 
Gherţa Mică  

PRIMĂRIA 
GHERŢA-MICĂ 

3468 3300 Mangan,clor rezid.,turbiditate 
S-a efectuat reglarea –repararea instalațiilor de deferizare  și a 
instalației de dezinfecție pe bază de hipoclorit de Na, curățarea 
spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a conductelor de 
distribuție. 

13 SM Instalaţia 
centrală  
Medieșu –Aurit/ 
Medieșu Aurit 

Sc APASERV  
Satu Mare SA 

1500 432 Mangan,clor rezid.,colifomi 
S-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și 
a conductelor de distribuție 

14 SM Instalaţia 
centrală 
Călineşti 
Oaş/Călineşti -
Oaş , Coca, 
Pășunea  
Mare 

PRIMĂRIA 
CĂLINEŞTI -OAŞ 

4520 3800 Mangan,clor rezid.,turbiditate 
S-a efectuat reglarea –repararea instalațiilor de deferizare  și a 
instalației de dezinfecție pe bază de hipoclorit de Na, s-a efectuat 
curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a 
conductelor de distribuție. 

15 SM Instalaţia  
centrală de apă 
Tarna Mare 

PRIMĂRIA 
 Tarna Mare 
 

3780 3500 Coliformi,turbiditate  
S-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și 
a conductelor de distribuție și reglarea stației de filtrare. 

16 SM Instalaţia  
centrală de apă 
Săuca/ 
Săuca,Silvaș 

PRIMĂRIA 
SĂUCA 

760 400 E-coli,nitraţi,Coliformi ,Clor rezid. 
Lipsă stație de tratare –sistem vechi, dezinfecția de întreținere se face 
manual cu subst. clorigene în rezervorul de apă. 
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17 SM Instalaţia 
centrală de apă 
valea Vinului / 
Cărășeu 

SC APASERV 
SATU MARE S.A 

1800 1140 Coliformi ,Mangan,Clor rezid. 
S-a efectuat curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și 
a conductelor de distribuție. 
 

18 SM Instalaţia 
centrală de apă 
Boghiș , Traian 
 

SC APASERV 
SATU MARE S.A-
Secția Carei 
 

940 652 Fier,mangan,clor rezid., Coliformi  
Din data de 06.05.2016 localitățile Traian și Boghiș sunt  racordate 
la rețeaua de distribuție a Uzinei de apă Doba. 

19 SM Instalaţia 
centrală de apă 
Sanislău- 
Ciumești 

SC APASERV 
SATU MARE S.A-
secția Carei 

4935 3990 Coliformi ,NTG 22ºC,,Fier,Mangan ,clor  rezid. 
S-a efectuat reglarea –repararea instalațiilor de deferizare, de 
demanganizare și a instalației de dezinfecție pe bază de hipoclorit de 
Na,  curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă și a 
conductelor de distribuție. 

20 SM Instalaţia 
centrală de apă  
Agriș, 
Ciuperceni 

PRIMĂRIA AGRIȘ 
 

1700 1650 Fier, Mangan,Coliformi  
S-a efectuat reglarea  filtrelor de apă,a  instalației de dezinfecție pe 
bază de hipoclorit,  curățarea spălarea și dezinfecția rezervoarelor de 
apă și a conductelor de distribuție. 
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