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Rezervoarele de apă din Cluj-Napoca modernizate cu fonduri europene
Joi 25 Iulie 2013, la rezervorul Rahova din municipiul Cluj-Napoca, va avea loc ceremonia de finalizare a
lucrărilor din cadrul contractului "Rezervoare şi staţii de pompare Cluj-Napoca" parte a Proiectului POS Mediu
co-finanţat de Uniunea Europeane din Fondul de Coeziune, atras şi derulat de Compania de Apă SOMEŞ S.A.
Contractul a cuprins trei categorii principale de lucrari destinate a creste gradul de siguranta a alimentarii
cu apa potabila a municipiului Cluj-Napoca si astfel calitatea serviciilor. In primul rand contractul a avut in
vedere construirea de trei rezervoare noi de inmagazinare a apei potabile (două de 500 mc şi unul de 1.000 mc)
care vor deservi principalele zone rezidentiale nou aparute in ultimii ani in municipiul Cluj-Napoca – Faget,
Palocsay si Borhanci - in care, tot prin proiectul POS Mediu etapa I (2008-2013), Compania de Apa SOMES S.A.
a infiintat retele de apa (si de canalizare). Zona Faget va fi deservita de asemenea de doua statii noi de pompare a
apei construite in cadrul aceluiasi contract. De asemenea, rezervoarele Academiei, Rahova, Odobeşti, Alverna,
Zorilor zona înaltă şi Zorilor zona superioară, existente in municipiul Cluj Napoca, cu capacitati cuprinse între
300 şi 10.000 mc si statia de pompare a apei potabile din zona Borhanci au fost reabilitate pentru a creste
siguranta alimentarii cu apa.
O alta componenta importanta a acestui contract a fost reabilitarea unei lungimi totale de opt km a
aductiunilor principale de apa cu diametrul cuprins intre 1200 si 1400 mm ce pleaca de la statia de tratare a apei
Gilau spre Cluj-Napoca alimentand intreg sistemul zonal Cluj deservit de Compania de Apa SOMES S.A. –
municipiile Cluj-Napoca, Gherla, Dej si localitatile rurale situate pe acest aliniament.
Valoarea totală a contractului a fost de 25.951.183,33 lei (fără TVA), executia lucrarilor derulandu-se pe o
perioadă de 16 luni.
Beneficiarii direcţi ai lucrarilor din acest contract sunt cei cca. 500.000 de locuitori ai sistemului zonal
Cluj (Cluj-Napoca, Gherla, Dej si ai localitatilor rurale deservite dintre Gilau si Dej). Rezervoarele vor asigura
inmagazinarea apei pentru siguranta alimentarii sistemului, incendii si cazuri de calamitate, iar reabilitarea
aductiunii va duce la cresterea calitatii apei si serviciilor.
Reamintim că acest contract a făcut parte din proiectul major de investiţii "Extinderea şi reabilitarea
sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj – Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă,
canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj", co-finanţat de Uniunea Europeană, în valoare totală de 196,9
Milioane EURO atras şi derulat de Compania de Apă SOMEŞ S.A. Contribuţia nerambursabilă a Uniunii
Europene se cifrează la 74%, contributia Guvernului României la 11,3%, a autorităţilor locale din aria proiectului
la 1,9%, restul de 12,8% fiind obţinut de Compania de Apă SOMEŞ S.A. prin credit bancar.
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"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"

