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14 Februarie 2013 

 
Gherla si Huedin au de azi statii moderne de epurare 

 

     

In zilele de 12 si 14 Februarie 2013 au avut loc receptiile la terminarea lucrarilor din Gherla si 

Huedin in cadrul Contractului "Reabilitarea si extinderea statiilor de epurare Gherla si Huedin" 

prin Proiectul atras si derulat de Compania de Apa SOMES S.A. cu sprijinul Consiliului Judetean 

Cluj si a celorlalte autoritati publice locale actionari ai societatii, cu finantare din Fondul de 

Coeziune al Uniunii Europene prin Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu.  

 

Lucrarile in cadrul acestui contract in valoare de 34 Milioane lei (fara TVA) au inceput in 

Aprilie 2011 si au avut in vedere modernizarea si retehnologizarea completa a celor doua statii de 

epurare astfel incat epurarea apelor uzate menajere, pluviale si industriale din cele doua localitati 

urbane sa se conformeze complet la cerintele Directivei Europene in domeniu, avand ca rezultat 

final protectia eficienta a mediului inconjurator si sanatatii publice.  

 

Proiectul POS Mediu Cluj-Salaj derulat intre 2008-2013 vizeaza, printre multe alte obiective, 

modernizarea tuturor celor opt statii de epurare urbane din municipiile si orasele deservite de 

Compania de Apa SOMES SA in judetele Cluj si Salaj, contractul pentru statiile de epurare Gherla si 

Huedin fiind printre primele finalizate.   

 

Reamintim ca acest contract 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", cofinantat 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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