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BULETIN INFORMATIV 2017 

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC 

 

comunicate  din oficiu de COMPANIA DE APĂ SOMEŞ SA, 

 conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

 

1. Principalele acte normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea: 

 

 Legea  nr. 51 din  8 martie 2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice 

 Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

 Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificarile 

ulterioare 

 Legea nr.224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 241/2006 

 Ordinul ANRSC (AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU 

SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE) Nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare 

 Ordinul ANRSC nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare 

 OUG nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 

 OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului 

asupra mediului 

 Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile 

 Legea nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile 

 Hotarârea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populaţie, 

instituţii publice şi agenţi economici 

 Normativul-Cadru din 23 decembrie 1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la 

populatie, institutii publice si agenti economici 

 Ordinul MLPAT Nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei 

si a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici 

 Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor 

 Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

 Hotărârea nr.12/2010 a Asociatiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic 

Somes-Tisa de aprobare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al 

CASSA 

 Prezentul Buletin Informativ este postat pe pagina de web a societatii la meniul Informatii publice. 

 

  

 

 

file:///C:/Users/lucian.croitoru/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197918/00154491.htm
file:///C:/Users/lucian.croitoru/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp134792/00154170.htm
file://svcjcjsrvfs01/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00091204.htm
file://svcjcjsrvfs01/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00094055.htm
file://svcjcjsrvfs01/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/Documents%20and%20Settings/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/2007/00056807.htm
file://svcjcjsrvfs01/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/PARTITIA%20D/Documents%20and%20Settings/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/2007/00053651.htm
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2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor 

 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare (conținând atribuțiile departamentelor) pe anul 2016, 

aprobat prin Hotărârea nr. 24/2016 a Consiliului Județean Cluj poate fi vizualizat pe pagina web a 

societății la adresa: 

 http://www.casomes.ro/wp-content/uploads/2014/12/ROF-CASSA.pdf 

 

 Organigrama Companiei de Apă SOMȘ SA pe anul 2016 aprobată prin Hotărârea nr. 24/2016 a 

Consiliului Județean Cluj cu un număr total de 2.162 angajați este prezentată în Anexa 4 la Raportul de 

activitate pe 2016 al societății, care poate fi vizualizat pe pagina web a societății la secșiunea Informații 

publice, la adresa: 

 http://www.casomes.ro/wp-content/uploads/2014/12/Raport-activitate-2016.pdf 

 

 Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare propriu al Companiei de Apă 

SOMEȘ SA aprobat prin Hotărârea nr. 12/27.09.2010 a Asociației Regionale Pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii Din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa și Contractul de furnizare/prestare a serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare sunt publicate pe pagina de web a societății la secțiunea Informații utile, 

la adresa: 

 http://www.casomes.ro/?page_id=1820 

 

 Programul general de lucru al Companiei :  

 

  Luni - Joi      între orele:                             07,30 - 16,00  

  Vineri           între orele:                             07,30 - 13,30.  

  Dispecerat şi echipe de intervenţie:          24/7 (non – stop)  

 

  Ghişee de încasare:  

  Cluj-Napoca:   Luni - Vineri       08,00 - 18,00 

  Dej:   Luni – Joi:      07,30 – 15,30; 

     Vineri:      07,30 – 13,00  

  Gherla:  Luni – Joi:      08,00 – 12,00; 12,30 – 

           15,30; 

     Vineri:      08,00 – 12,00  

  Huedin:  Luni – Joi:      7,30 – 16,00; 

     Vineri:      7,30 – 13,30  

  Zalău:   Luni – Vineri:     7,30 - 17,00  

  Șimleul Silvaniei: Luni – Joi:      7,30 – 15,30;  

     Vineri:      7,30 – 13,00  

  Jibou:   Luni – Joi:      7,30 – 15,00; 

     Vineri:      7,30 – 13,00  

  Cehu Silvaniei: Luni – Joi:      7,00 – 14,45; 

     Vineri:      7,00 – 12,30 

                         

Dept. Comunicare&Clienti:  

Luni, Marti, Joi:               07,30
 
- 16,00 

Miercuri:                09,30 - 18,00  

http://www.casomes.ro/wp-content/uploads/2014/12/ROF-CASSA.pdf
http://www.casomes.ro/wp-content/uploads/2014/12/Raport-activitate-2016.pdf
http://www.casomes.ro/?page_id=1820
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Vineri:                                  07,30 - 13,30  

 

Audienţe: Director General:   Marţi, Miercuri  14,00 - 16,00  

  Director Tehnic:  Luni,                  14,00 - 16,00 

             Joi                     13,30 - 16,00  

  Director Producţie:  Luni, Miercuri  15,00 - 18,00  

  Director Economic:   Marţi, Joi   13,30 - 15,00 

   

  Şef Dept.Comunicare&Clienti:Miercuri            09,00 - 18,00 

    Luni,Marţi   09,00 - 15,30 

    Vineri    09,00 - 13,00 

  Şef Birou Contracte-Citiri: Luni, Miercuri, Vineri   08,00 - 10,00 

  Şef Birou Facturare:  Luni    15,30 - 17,30 

      Marţi, Miercuri              12,00 - 14,00 

  Şef Formaţie Contorizare: Luni - Joi   09,00 - 11,00 

   Şef Serviciu Tehnic:  Luni, Miercuri, Vineri  11,00 - 13,00  

Înscrierea pentru audiențe la conducerea Companiei se face personal sau telefonic la Asistentul 

Managerului, tel. 0264 – 430.925.  

 

3. Conducerea C.A.S.S.A. şi persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice 

 

 dr.ing. Dorin Ciatarâş   - Director General  

  ec. Rodica Filip    - Director Economic  

ing. Mihai Iacob    - Director Dezvoltare  

  ing. Călin Neamţu   - Director Producţie.  

  ing. Cristel Muresan   - Director coordonator sucursale 

 soc. Victor - Lucian Croitoru  - Şef Dept. Comunicare&Clienti.  

Persoanele din conducerea societății pot fi contactate prin intermediul secretariatului, tel.: 0264-

430.925, fax: 0264-430.886, e-mail: secretariat.cluj@casomes.ro 

 

4. Coordonate de contact 

 

COMPANIA DE APĂ SOMEŞ SA  

400604 Cluj - Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 79 

 Tel.       0264 – 591.444 centrala 

       0264 – 590.863 centrala 

      0264 – 596.302 dispecerat  

      0264 – 375.149 dispecerat (numar nou) 

      0264 – 430.925 secretariat 

Fax:       0264 – 430.886  

 E-mail:     cassa@casomes.ro  

Web:      www.casomes.ro   

 

 

SUCURSALA SALAJ (Zalau) 

Bd. Mihai Viteazul nr.23/A Zalau 

mailto:cassa@casomes.ro
http://www.casomes.ro/
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Tel.:  0260-661.151 

Fax:  0260-615.431 

Dispecerat: 0260-612.387 

E-mail:  cassazalau@yahoo.com  

 

SUCURSALAGHERLA 

Str. Mihai Eminescu 10 

Tel.:  0264-241.832 

Fax:  0264-241.915 

Email:  cassagherla@yahoo.com 

 

SUCURSALA DEJ 

Str. Alecu Russo nr. 26 

Tel.:                0264-222.292 

Fax:                 0264-213.940 

Dispecerat:      0264-211.748 

Email:             cas.dej@gmail.com 

  

SUCURSALA HUEDIN 

Str. Budai Nagy Antal nr. 85 

Tel.:                0264-353.034 

Fax:                0264-351.716 

Dispecerat:     0264-596302 (Cluj) 

                       0264 – 375149 (Cluj) 

Email:             cashuedin@yahoo.com 

 

5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil 

 

 Sursele financiare și bugetul Companiei pe anul precedent, aprobate de Consiliul Județean Cluj, 

sunt incluse ca și anexe în Raportul de activitate pe 2016 publicat pe pagina de web a societății la 

secțiunea Informații publice, la adresa http://www.casomes.ro/wp-content/uploads/2014/12/Raport-

activitate-2016.pdf 

 Bilantul contabil definitiv pe anul precedent devine disponibil la sfârşitul lunii Mai a anului curent 

și este postat pe pagina de web a societății la secțiunea Informații publice. 

 

6. Programe şi strategii proprii:  

 

  Vizează în principal reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii şi tehnologiilor, ca 

premisă a unui management public, eficient, a responsabilităţii faţă de comunitate şi a protecţiei mediului 

înconjurător.  

 Pentru atingerea acestui obiectiv, în anul 2017 vor continua lucrările de investiții din surse proprii, 

bugetare și mai ales prin continuarea demersurilor în vederea accesării unei noi finanțări în cadrul etapei 

2014-2020 a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) din surse UE.  

 

a. PROGRAMUL MUDP ETAPA a II-a (Dezvoltarea Utilităţilor Municipale, Etapa a II-a)   
Acest program s-a derulat (ca şi lucrări) în perioada 1997-2002, a fost în valoare totală de cca 38 

milioane USD (din care credit BERD 17,4 milioane USD) şi a reprezentat primul program major de 

mailto:cassazalau@yahoo.com
mailto:cassagherla@yahoo.com
mailto:cas.dej@gmail.com
mailto:cashuedin@yahoo.com
http://www.casomes.ro/wp-content/uploads/2014/12/Raport-activitate-2016.pdf
http://www.casomes.ro/wp-content/uploads/2014/12/Raport-activitate-2016.pdf
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extindere şi modernizare a infrastructurii de apă-canal din aria deservită, atras de Compania de Apă 

SOMES S.A., cu cofinanţare europeană. În anul 2012 s-a finalizat rambursarea părții de credit bancar 

aferentă programului. 

 Efectele programului pentru asigurarea siguranței și continuității alimentării cu apă pentru o bună 

parte din populația Municipiului Cluj-Napoca se resimt și azi după 15 ani de la finalizare.  

  

b. PROGRAMUL (MĂSURA) ISPA CLUJ (Instrument Structural de Pre-Aderare)   
Programul a avut o valoare totală de 63,6 milioane Euro (creditul BEI aferent programului fiind în 

valoare de 12,3 milioane Euro) iar lucrările s-au derulat în perioada 2003 – 2011. În total cca. 173 de km 

de rețele au fost reabilitate sau înființate, alături de alte obiective ale infrastructurii. 

Adoptarea lacului Tarnița ca sursă de bază de apă brută a creat premisele pentru extinderea pe 

viitor a  ariei administrate inclusiv la județul Sălaj și eliminarea dependenței municipiului Dej față de 

stația de tratare privată aparținând unei societăți private în faliment.  

De asemenea, prin realizarea microhidrocentralei aferente captării apă brută Tarnița, Compania de 

Apă SOMEȘ S.A. și-a extins implicarea în producerea de energie verde (alături de producerea de energie 

electrică prin panouri solare și din biogazul rezultat la stațiile de epurare) intrând totodată și pe piața 

(bursa) certificatelor verzi.  

În cadrul programului s-a demarat un program-pilot educațional pentru copii și tineri în probleme 

de protecția surselor de apă și a mediului care între timp s-a permanentizat și dezvoltat.   

  Bianual se efectuează plata anuală a datoriei externe, conform graficului de rambursare convenit 

prin Contractul de finanţare semnat între CASSA și BEI. Rambursarea creditului extern se realizează din 

sursele proprii ale Companiei. Termenul final pentru rambursarea creditului este anul 2026. 

 

    c. PROGRAMUL SAMTID (Dezvoltarea Infrastructurii Oraselor Mici si Mijlocii) 

Acest program s-a derulat (ca şi lucrări) în perioada 2005 - 2009 în localităţile urbane mici şi 

mijlocii proaspăt preluate în aria deservită de operatorul regional în judeţele Cluj şi Sălaj (Zalău, Şimleul 

Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei din judeţul Sălaj şi Dej, Gherla şi Huedin din judeţul Cluj) și a fost în 

valoare totală de 14,4 milioane Euro, din care credit BERD 7,2 milioane Euro. A reprezentat primul 

program semnificativ, după 1989,  de extindere şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă a 

acestei categorii de localităţi urbane. Lucrările de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă Cluj-

Sălaj au vizat înlocuirea a cca. 115,6 km reţea de distribuţie, alături de modernizarea altor obiective ale 

infrastructurii. 

Bianual se efectuează plata anuală a datoriei externe, conform graficului de rambursare convenit 

prin Acordul de împrumut semnat de CASSA și BERD. Rambursarea creditului extern se realizează din 

redevenţa unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare ale investiţiilor (Dej, Gherla, Huedin, Zalău, 

Jibou, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei). Termenul final pentru rambursarea creditului este anul 2019. 

 

     d. PROGRAMUL DIN FONDUL DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE, DEZVOLTARE (IID) 

  

  Modul de constituire, alimentare si utilizare a fondului IID este reglementat de OUG 198/2005 

privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru 

proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi de Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu 

apă şi canalizare. 

 Fondul IID este constituit din impozitul pe profit, redevenţa aferentă bunurilor concesionate, 

profitul net, amortizarea şi dobânzi aferente disponibilităţilor din cont. Fondul IID este utilizat pentru 

plata datoriilor externe BERD şi BEI constând în rate de capital şi dobânzi, cofinanţarea proiectelor care 
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beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă precum şi pentru dezvoltarea activelor publice şi 

proprii ale CASSA.  

 

      e. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU 2007-2015  
 Acest program de amploare s-a derulat în perioada 2007-2016 și a fost în valoare inițială totală de 

196,9 milioane de Euro, finanţat conform următoarei structuri de finanțare: 

- Fonduri de Coeziune (grant UE): 74%  

- Guvernul României: 11,3% 

- Autorităţi Locale: 1,9% 

- Credit ( împrumut CASSA): 12,8% 

Valoarea totală actualizată a programului este de 144,9 milioane Euro fără TVA (la cursul de 

3,7212 lei/euro), din care valoarea creditului BEI a fost de 25,3 milioane Euro.  

Obiectivele proiectului au avut in vedere următorii indicatori de performanţă:   

- % populaţie cu acces la reţea de apă conformă UE: 96% (fata de 69%)  

- % de branşamente contorizate: 100% (faţă de 92%)  

- % populaţie conectată la reţea de canalizare: 79% (faţă de 74%)  

- % ape uzate colectate şi tratate: 100% (faţă de 86%)   

În total, 303 km de rețele de apă și de canalizare au fost reabilitate sau construite în cadrul acestui 

program, s-au modernizat surse de apă, o stație de tratare a apei (Vârșolț), toate cele opt stații de epurare 

urbane, rezervoare, statii de pompare etc. 

    Ca și lucrări majore de menționat în cadrul acestui program de investiții se numără construirea 

aducțiunii Gherla – Dej (22 km) care a permis alimentarea Dejului cu apă produsă în stația de tratare 

Gilău și a eliminat dependența acestui oraș de stația de purificare a apei aflată în proprietate privată. 

 S-a realizat de asemenea un nou Studiu de Fezabilitate pentru aducțiunea Cluj-Sălaj, a cărei 

construcție propriuzisă este propusă pentru perioada 2014-2020. Modernizarea tuturor celor opt stații de 

epurare urbane și a stației de tratare a apei Vârșolț au contribuit de asemenea major la îmbunătățirea 

calității serviciilor și mediului conform condiționalităților UE. 

 Bianual se efectuează plata anuală a datoriei externe, conform graficului de rambursare convenit 

prin Contractul de finanţare semnat de CASSA și BEI. Rambursarea creditului extern se realizează din 

sursele proprii ale Companiei. Termenul final pentru rambursarea creditului este anul 2028. 

 

 f. PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU  APĂ ŞI 

CANALIZARE ÎN ZONA CLUJ-SĂLAJ ÎN CADRUL ALOCĂRII DISPONIBILE DIN  FONDUL 

DE COEZIUNE-AXA 1  POS MEDIU  ETAPA I-a”  

  Urmare a realizării unor economii la licitarea contractelor în cadrul proiectului major POS Mediu 

2007-2016, s-a decis utilizarea sumelor pentru o serie de investiții complementare, in cadrul unui 

program adițional - „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Sălaj  în 

cadrul alocării disponibile din fondul de coeziune – axa 1 pos mediu 2007-2013” 

Valoarea totală a fost de 9.702.772 milioane Euro fără TVA (la cursul de 4,4435 lei/euro).  

Lucrările prevăzute în proiect s-au derulat in perioada 2015 - 2016 și au vizat în principal 

reabilitarea/extinderea de rețele de apă și canalizare în municipiul Dej și parțial în localitățile Sânnicoara 

și Apahida, județul Cluj. 

 

g. ACHIZIŢII COMPLEMENTARE POS MEDIU FINANŢATE DIN ECONOMII CREDIT 

BEI  
 Valoare totală (fără TVA): 10,1 milioane Euro (la cursul de 4,5 lei/euro) 
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 Perioada de derulare: 2015 – 2017 

 În urma implementării cu succes a proiectului POS Mediu Etapa I-a s-au înregistrat economii 

datorită ofertelor din cadrul licitaţiilor de achiziţie publică care au fost mai mici decât valorile estimate 

iniţial, inclusiv la creditul obţinut de la BEI pentru cofinanţarea proiectului. Pentru aceste economii s-au 

semnat acte adiţionale la Contractul de finanţare semnat iniţial cu BEI.  

 

h. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM 2014-2020) 

Prin ordinul nr. 1937/4.11.2014, Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice a aprobat finanțarea 

Asistenței Tehnice ce va fi încredințată cu întocmirea cererii de finanțare pentru  etapa 2014 – 2020 de 

investiții, denumită Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM, etapă în cadrul căreia Compania 

de Apă SOMEȘ S.A. și autoritățile publice din aria deservită, în principal Consiliul Județean Cluj în 

calitate de acționar majoritar, intenționează să atragă de la Uniunea Europeana o a cincea finanțare majoră 

pentru continuarea seriei de investiții de modernizare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și 

de canalizare în județele Cluj și Sălaj. 

 În baza ordinului de aprobare a finanțării, între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și 

Compania de Apă SOMEȘ S.A.  s-a semnat un Contract de finanțare în valoare totală fără TVA de 

31.122.450 lei din care 25.358.572 lei este finanțare nerambursabilă din FEDR - Fondul European de 

Dezvoltare Regională, 5.452.653 lei este contribuție nerambursabilă de la bugetul de stat, iar 311.225 este 

reprezentată de contribuția bugetelor autorităților locale. 

 În vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru POIM, a Studiului de Fezabilitate și ulterior 

obținerii finanțării, a documentațiilor de licitație pentru contractele componente, se derulează proiectul: 

„Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în 

perioada 2014-2020” 

Asistența Tehnică are rolul să întocmească aplicația de finanțare pentru Proiectul Operațional 

Infrastructură Mare ce se dorește a fi derulat în perioada 2014 – 2020, precum și a Studiului de 

Fezabilitate iar ulterior aprobării finanțării, documentațiile de atribuire a contractelor ce vor compune 

POIM. 

 La 30 Septembrie 2016, Revizia a 4-a Aplicației de finanțare (inclusiv documentele suport - SF, 

Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituționalǎ, Evaluarea Impactului asupra mediului) a fost transmisǎ în 

vederea evaluǎrii la Autoritatea de Management POIM. Continuă activitǎţile de obţinere a 

avizelor/acordurilor/aprobǎrilor în conformitate cu certificatele de urbanism Cluj şi Sǎlaj. Procedura de 

evaluare a impactului asupra mediului a fost finalizată și s-au obținut toate avizele solicitate prin 

certificatele de urbanism. Continuă de asemenea procesul de obținere a Hotărârilor autorităților locale 

privind disponibilitatea terenurilor cât și demersurile de elaborare a documentaţiilor de atribuire pentru 

contractele de servicii, lucrǎri si furnizare care vor compune acest proiect major de investitii. 

 În data de 29 Decembrie 2016 AM POIM a transmis Companiei de Apă SOMEȘ S.A. o serie de 

observaţii si recomandări pe marginea Aplicaţiei de finanţare, la care se lucrează în prezent. 

În vederea încheierii unui nou contract de finanţare între Compania de Apǎ SOMEŞ S.A. şi 

Ministerul Fondurilor Europene, pentru continuarea finanţǎrii activitǎţilor contractului de servicii de 

Asistenţǎ Tehnicǎ, Compania a depus spre aprobare la AM POIM în data de 28.11.2016, o nouǎ cerere de 

finanțare din POIM 2014-2020. În urma observaţiilor primite de la AM POIM cererea de finanţare este în 

curs de revizuire. 

 

     i. PROGRAMUL DIN TAXA SPECIALĂ LOCALĂ (2016)  
Taxa specială locală este instituită de CL Cluj-Napoca cu destinație exclusiv pentru reabilitarea și 

extinderea rețelelor de apă și de canalizare în municipiu. 
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Taxa specială este colectată de CASSA prin facturile de furnizare a serviciilor prestate în municipiul 

Cluj-Napoca, taxa colectată este virată integral Primăriei municipiului Cluj-Napoca.   

Anual Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca aprobă, prin consultare cu operatorul, Programul 

lucrărilor pentru înlocuirea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare din municipiul Cluj-

Napoca. 

 

7. Lista cuprinzând documentele de interes public: 

 

 - Strategii, planuri de actiune in domeniile operational, dezvoltare, relatii cu clientii 

 - Actele normative care reglementează organizarea si functionarea  

 - Atributiile compartimentelor 

 - Bilanțul contabil 

 - Bugetul de venituri și cheltuieli 

 - Informații privind nivelurile prețurilor/tarifelor  

 - Informații referitoare la programele/proiectele de investiții  

 - Raportul anual de activitate  

 - Buletinul informativ anual 

 - Raportul de evaluare a Legii nr.544/2001 

 - Raport privind transparența decizională 

 - Indicatori și criterii de performanță  

 - Lista membrilor CA 

 - Informații de mediu 

 - Informații privind accidente majore 

 - Structura organizatorică 

 - Hotarîri, rapoarte CA și AGA  

 - Lista achizițiilor 

 - ROF și Regulamentul serviciului 

 - Codul etic 

 

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii 

 

- petitii, raspunsuri 

- avize 

- borderouri de expediere corespondent 

- comunicate 

- corespondenta (intra si inter-institutională, cetăteni, persoane juridice) 

- documentatii în vederea realizării de achizitii 

- documente contabile (bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli, cont executie 

cheltuieli, cont executie venituri etc) 

- strategii, planuri de actiune , programe 

- formulare  

- informări  

- materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc.) 

- proceduri calitate 

- metodologii de lucru 

- rapoarte si analize 

- referate 
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- registre  

- regulamentul propriu de organizare si funcńionare  

- contracte  

- statele de functii 

 

9. Modalităţile de contestare a deciziei în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 

public solicitate - Conform L.544/2001 si Regulamentului Companiei de Apa SOMES privind liberul 

acces la informatiile de interes public, respectiv: 

 

 Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat pentru aplicarea legii 544  constituie abatere şi 

atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. 

Împotriva refuzului de a raspunde unei solicitari legitime in baza L.544, se poate depune 

reclamaţie la directorul general CASSA în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către 

persoana lezată. 

Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite 

persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes 

public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. 

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, 

aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială 

domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face 

în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. 

Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public 

solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. 

Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 

Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. 

Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de 

timbru. 

 

  

Dept.Comunicare&Clienti 

 

 

 


