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38 km de retele noi in Jibou si Cehu Silvaniei
Joi, 4 August 2011 la sediul Primariilor din Jibou si Cehu Silvaniei va avea loc ceremonia
oficiala de finalizare a Contractului "Retele de apa si canalizare in Jibou si Cehu Silvaniei" in
cadrul Proiectului derulat de Compania de Apa SOMES cu finantare din Fondul de Coeziune al
Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu.
Lucrarile din cadrul acestui contract, care completeaza pe cele derulate de Compania de
Apa SOMES prin programul SAMTID (2005-2008), au vizat in ansamblul lor reabilitarea,
modernizarea si extinderea infrastructurii de alimentare cu apa si de canalizare din orasele Jibou si
Cehu Silvaniei.
Principalele realizari ale contractului au constat in principal din infiintarea de cca 3,3 km de
noi retele de apa si 11 km de noi retele de canalizare, reabilitarea aductiunii Salsig -Ulciug (10 km)
precum si a 9,1 km retele de apa si 4,1 km retele de canalizare din cele doua orase.
Contractul pentru extinderea si reabilitarea retelelor de apa si de canalizare, precum si a
unor instalatii conexe (statii de pompare apa si apa uzata, bransamente si racorduri ) din orasele
Jibou si Cehu Silvaniei a fost in valoare de 11,81 milioane RON si s-a derulat timp de 24 de luni. El
contribuie astfel la imbunatatirea serviciilor prestate de Compania de Apa SOMES, la extinderea
ariei de acoperire cu infrastructura si la imbunatatirea calitatii apei, serviciilor si mediului si
conformarea la cerintele stipulate de Directivele Europene in domeniu.
Contractul a facut 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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