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Proiectul POS Mediu Cluj-Salaj este auditat
Proiectul major de investiţii "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj /
Sălaj" co-finanţat de Uniunea Europeană si derulat de Compania de Apă SOMEŞ în perioada 2008 – 2015, se
apropie cu pasi mari spre finalizare in prezent doar trei din cele 15 contracte de lucrari fiind inca in desfasurare.
Contractul privind “Reabilitarea și extinderea staţiilor de epurare Şimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei” a
demarat in Aprilie 2013 fiind prevazut a se finaliza in Octombrie 2015, cel privind „Reabilitarea construcțiilor
operaționale” (componenta neeligibila) este la un stadiu fizic de peste 30% iar contractul vizand „Reabilitarea şi
extinderea staţiei de epurare Zalău” este executat in proportie de cca 62% si este în pregătire o nouă documentație
de atribuire pentru relicitarea contractului în vederea finalizării obiectivului.
Urmare a stadiului avansat al derularii proiectului si urmare a prevederilor contractuale pentru POS Mediu,
Compania de Apa SOMES a organizat in cursul anului 2013 licitatia de atribuire a contractului pentru „Servicii de
auditare a proiectului” activitate care a si demarat in luna Iunie si are in vedere elaborarea unui raport de audit anual
pentru intreaga perioada a proiectului (2008-2015) precum si a unui raport de audit final.
Auditarea are astfel rolul de a analiza gestiunea financiara corecta a fondurilor derulate in cadrul acestui
proiect amplu co-finantat prin bani publici Europeni, subventii de la Guvern si autoritatile publice judetene si locale
si printr-un credit asumat de Companie.
Reamintim ca proiectul major de investiţii "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din
judeţele Cluj / Sălaj – Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona ClujSalaj" atras si derulat de Compania de Apă SOMEŞ în perioada 2008 – 2015 are o valoare totală de 196,9
Milioane EURO, contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene fiind de 74%, cea a Guvernului României de
11,3%, cea a autorităţilor locale din aria proiectului - de 1,9%, restul de 12,8% fiind obţinut de Compania de Apă
SOMEŞ prin credit bancar de la BEI.
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"Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj"

