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Incepe modernizarea Statiei de Epurare Zalau 
 

 In data de 9 Septembrie a.c s-a finalizat procedura de licitatie pentru desemnarea 

antreprenorului care va executa Contractul privind "Reabilitarea si extinderea statiei de epurare 
Zalau" in cadrul Proiectului derulat de Compania de Apa SOMES cu finantare din Fondul de 

Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU. 

 

Din cele patru contracte de lucrari adjudecate pana in prezent in cadrul acestui proiect, trei 

vizeaza in principal localitati din aria deservita de sucursala Salaj (doua contracte pentru Zalau si 

unul pentru Simleul Silvaniei), dovada a prioritatii pe care Compania de apa SOMES o acorda 

procesului de modernizare si extindere a infrastructurii de apa si canalizare din zona preluata in 

Iulie 2006.  

 

Reamintim ca primul contract de lucrari adjudecat din cadrul acestui proiect major de 

investitii post-aderare co-finantat de Uniunea Europeana, pentru modernizarea infrastructurii 

administrate de Compania de Apa SOMES din judetele Cluj si Salaj - contract in cadrul caruia 

lucrarile au si demarat dealtfel - a fost  cel privind "Reabilitarea si extinderea retelelor de 

distributie a apei potabile si de canalizare in Municipiul Zalau".  

 

Contractul pentru reabilitarea si extinderea statiei de epurare Zalau va costa peste 29 de 

milioane RON si este prevazut a se realiza in 33  luni incepand de la data atribuirii. Va contribui 

esential la imbunatatirea calitatii mediului si conformarea la cerintele stipulate de Directivele 

Europene in domeniu.  

 

Acest contract face parte din proiectul major de investitii "Extinderea si reabilitarea 
sistemelor de apa si apa uzata din judetele 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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