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11 Decembrie 2012 
 

58 de strazi si zone din Cluj-Napoca au pentru prima data retele de apa-canal 
 
     

Ziua de Marti, 11 Decembrie 2012, a marcat finalizarea oficiala a Contractului de lucrari 
"Extindere retele de apa si canalizare din Cluj-Napoca" in cadrul Proiectului atras si derulat de 
Compania de Apa SOMES S.A. in perioada 2008-2013, cu finantare din Fondul de Coeziune al 
Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu.  

Lucrarile in cadrul acestui contract in valoare de 20,41 Milioane lei (fara TVA) – unul din cele 
patru destinate exclusiv extinderii si modernizarii infrastructurii de alimentare cu apa si de colectare-
epurare din municipiul Cluj-Napoca – au inceput in primavara anului 2010 si au avut in vedere 
infiintarea de retele noi de alimentare cu apa si de canalizare in zone din municipiu care nu erau 
dotate cu aceste utilitati – in principal in noile zone rezidentiale aparute in ultimii ani. 

Astfel, prin acest contract s-au infiintat 35 km de retele noi de apa in 29 de zone/strazi din 
municipiu – ca de exemplu in Colonia Borhanci, Colonia Sopor, Colonia Breaza, zona Fagetului, str. 
Pomet, str. Cantonului, drum Palocsay, str. Romul Ladea etc. – precum si 20 km de retele noi de 
canalizare in 29 de zone/strazi din municipiu, cum ar fi: Cartier Europa, Colonia Borhanci, Colonia 
Sopor, Drumul Fagetului , Fanatelor, Frunzisului, Vantului, Victor Papilian, Eugen Ionesco etc.  

Aceasta investitie completeaza in continuare cei cca. 83 km de retele de apa si canalizare nou 
infiintate in Cluj-Napoca prin programul ISPA - de asemenea cofinantat de Uniunea Europeana - 
finalizat in Decembrie 2009, contribuind astfel la imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor 
prestate de Compania de Apa SOMES SA, a calitatii vietii si mediului.  

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. in perioada 2008-2013. 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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