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Rezervoarele de apa modernizate cu fonduri UE
Joi 23 Februarie 2012 la sediul Companiei de Apa SOMES a avut loc semnarea contractului cu firma care a
castigat licitatia pentru contractul “Rezervoare si statii de pompare Cluj-Napoca” in cadrul proiectului major
"Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj / Salaj" derulat cu finantare din Fondul
de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu – Axa prioritara 1.
Contractul este in valoare de 25,951.183 lei (fara TVA) si este prevazut a se derula pe o perioada de 16 luni
de la data semnarii contractului.
Lucrarile cuprinse in acest contract – al 18-lea din cadrul proiectului POS Mediu Cluj-Salaj etapa I-a – vor
avea in vedere construirea a trei rezervoare noi (doua de 500 mc si unul de 1000 mc) in zonele Faget, Palocsai si
Borhanci, a trei statii de pompare noi in zonele Faget, Eugen Ionesco si Borhanci, reabilitarea a 11 rezervoare cu
capacitate cuprinse intre 300 si 10.000 mc din sase locatii din municipiu (Observator, Lunii, Academiei, Rahova,
Odobesti, Becas) precum si reabilitarea a unei portiuni de 8 km din aductiunea Dn 1.400 mm Gilau-Floresti.
Toate aceste lucrari vor avea ca si scop cresterea eficientei sistemului de alimentare cu apa potabila in
municipiu si cresterea calitatii serviciilor .
Contractul 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 2008 - 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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