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Au demarat lucrarile SAMTID Cluj
In cursul lunii August au demarat efectiv lucrarile in cadrul Componentei Cluj a Programului
SAMTID « Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in localitati urbane din bazinul higrografic
Somes-Tisa” – o co-finantare a Uniunii Europene (prin PHARE), Guvernului Romaniei si Bancii
Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in valoare de 6,75 Milioane EUR castigata de
Compania de Apa SOMES S.A. (CASSA), prevazuta a se derula pe o perioada de 18 luni.
Programul SAMTID (Programul de Dezvoltarea Infrastructurii Oraselor Mici si Mijlocii) este
primul proiect destinat realizarii de investitii de modernizare a retelei de alimentare cu apa in orasele
mici, ocolite pana in prezent de schemele de finantare initiate de Uniunea Europeana in favoarea
marilor municipalitati. SAMTID Cluj-Salaj este un proiect comun dar a carui lucrari au demarat
separat pentru cele doua judete. Valoarea totala a finantarii este de 14,4 Milioane Euro, din care
37,5% reprezinta contributie nerambursabila PHARE, 12,5% este contributie a Fondului National
(Guvernul Romaniei) iar 50% este credit BERD.
Lucrările de investiţii cuprinse in cadrul Componentei pentru judetul Cluj vizeaza reabilitarea
retelei de alimentare cu apa si a unor sisteme conexe din localitatile Dej, Gherla si Huedin, respectiv:
o Execuţia a 52,7 km conducte de distribuţie.
o Execuţia a 5 km conductă de aducţiune.
o Montarea a 276 hidranţi de incendiu.
o Execuţia a 267 cămine de vane unde se vor monta un total de 500 vane.
o Execuţia branşamentelor pentru 2.073 de proprietăţi.
o Execuţia a 323 cămine de apometru.
o Repararea a 730 cămine de apometru.
o Montarea a 1.482 apometre.
o Reabilitarea a 2 staţii de pompare.
o Reabilitarea a 4 rezervoare de acumulare
Programul va avea un rol important in aducerea infrastructurii de mediu a noilor localitati din
judetele Cluj si Salaj, preluate recent de CASSA, la performantele sistemului administrat pina in
prezent de Companie, in vederea unui plus de calitate a apei si serviciilor, astfel incat toti clientii
Companiei de Apa Somes SA sa beneficieze de aceleasi conditii civilizate.
Nu în ultimul rând, programul va contribui esenţial la atingerea şi respectarea standardelor
Uniunii Europene în privinţa calităţii apei şi mediului, ca obiective prioritare ale Companiei si
autoritatilor locale din zona proiectului.
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