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25 Februarie 2013 

 

 

Incepe modernizarea Statiilor de Epurare din  
Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei 

 

In data de 25 Februarie 2013 la sediul Companiei de Apa SOMES S.A. a avut loc semnarea 

contractului cu antreprenorul desemnat prin licitatie internationala in vederea realizarii lucrarilor de 

"Reabilitare si extindere a statiilor de epurare Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei" in cadrul 

Proiectului POS Mediu cu co-finantarea Uniunii Europene din Fondul de Coeziune. 

 

Este ultimul contract de lucrari care mai trebuia licitat in cadrul etapei 2008-2013 a acestui proiect 

major de investitii care in ansamblul lui vizeaza reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de 

tratare si alimentare cu apa, respectiv a celei de colectare si epurare a apelor uzate din intreaga arie 

deservita de Compania de Apa SOMES S.A. in judetele Cluj si Salaj. 

 

Contractul pentru reabilitarea si extinderea celor trei statii de epurare orasenesti este in valoare de 

peste 45,2 milioane Lei si este prevazut a se finaliza in 30 de luni de la data inceperii contractului. Acesta 

va contribui esential la imbunatatirea calitatii mediului, protectia sanatatii publice si conformarea la 

cerintele stipulate de legislatia nationala si Directivele Europene in domeniu in aria deservita de 

Companie in judetul Salaj.   

 

Reamintim ca acest contract face 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 atras si derulat de Compania de Apa SOMES S.A. Contributia 

nerambursabila a Uniunii Europene se cifreaza la 74%, cea a Guvernului Romaniei la 11,3%, a 

autoritatilor locale din aria proiectului la 1,9%, restul de 12,8% fiind obtinut de Compania de Apa 

SOMES S.A. prin credit bancar. 
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Contact: Daniel Dijmarescu - Compania de Apă SOMES S.A. 

 Cluj-Napoca Tel. 0264-591.444;  e-mail: uip.posmediu@casomes.ro   

 
 


