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Alte 98 de strazi din Cluj-Napoca beneficiaza de retele modernizate de apa-canal!
In aceasta perioada au avut loc receptiile tehnice ale lucrarilor cuprinse in contractual
"Reabilitarea retelelor de apa si canalizare din Cluj-Napoca" in cadrul Proiectului derulat de
Compania de Apa SOMES in perioada 2008 - 2013, cu finantare din Fondul de Coeziune prin
Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu.
Lucrarile, demarcate in Noiembrie 2009 au avut in vedere reabilitarea si modernizarea a 21
de km de retele de apa din municipiu, inlocuirea a 14,36 km retele de canalizare si reabilitarea a
11,81 km retele de canalizare, aceasta ultima componenta realizandu-se prin tehnologii de varf care
au permis interventia fara sapatura deschisa care sa afecteze trama stradala. Astfel, folosindu-se
materiale moderne cu durata de viata extinsa, s-a reabilitat sistemul de alimentare cu apa pe 38 de
strazi din majoritatea zonelor municipiului, au fost inlocuite retelele de canalizare pe 40 de strazi,
iar 20 de strazi au beneficiat de reabilitarea retelei de canalizare prin “camasuire”, respectiv
curatarea si captusirea retelelor existente, fara a fi nevoie de sapatura deschisa, pentru reducerea
disconfortului creat comunitatii.
Contractul a fost in valoare totala de 28,63 Milioane lei (fara TVA) si vine sa completeze
contractul separat de extindere a retelelor de apa si de canalizare din Cluj-Napoca, finalizat in
Decembrie 2012, la randul sau in valoare de 20,41 Milioane lei.
Finalizarea lucrarilor vor permite Companiei imbunatatirea suplimentara a serviciilor
prestate, prin inlocuirea retelelor existente cu durata normata de viata depasita, rezultand in
reducerea semnificativa a avariilor pe retelele de apa si de canalizare si in protectia mediului si
sanatatii comunitare urmare a reducerii exfiltratiilor din sistemul de preluare a apelor uzate
menajere si industriale.
Contractul a facut parte din proiectul major de investitii "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 " co-finantat de Uniunea Europeana, in valoare totala
de 196,9 Milioane EURO derulat de Compania de Apa SOMES in perioada 2009 - 2013.
Contributia nerambursabila a Uniunii Europene se cifreaza la 74%, cea a Guvernului Romaniei la
11,3%, a autoritatilor locale din aria proiectului - de 1,9%, restul de 12,8% fiind obtinut de
Compania de Apa SOMES prin credit bancar.
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