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Se lanseaza contractul de extindere a retelelor de apa/canal in
Cluj-Napoca
Marti 16 Martie 2010 a avut loc semnarea Contractului cu Antreprenorii desemnati prin licitatie
internationala pentru executarea lucrarilor de "Extindere retele de apa si canalizare din ClujNapoca" in cadrul Proiectului atras si derulat de Compania de Apa SOMES in perioada 2008 - 2013,
cu finantare din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Sectorial
(POS) Mediu.
Este al optulea contract de lucrari din cele unsprezece adjudecate pana in prezent in cadrul
acestui proiect co-finantat de Uniunea Europeana care vizeaza in ansamblu, reabilitarea, modernizarea
si extinderea infrastructurii de tratare si distributie a apei potabile si respectiv de colectare si epurare a
apelor uzate din intreaga arie deservita de Compania de Apa SOMES in centrele urbane din judetele
Cluj si Salaj.
Contractul pentru extinderea retelelor de apa si de canalizare din municipiul Cluj-Napoca este
in valoare de 23,39 milioane lei si este prevazut a se finaliza in 18 luni incepand de la data atribuirii.
Va contribui la imbunatatirea in continuare a serviciilor prestate de Compania de Apa SOMES, prin
infiintarea de retele noi de alimentare cu apa si de canalizare in principal in noile zone rezidentiale
aparute in ultimii ani dar si in multe alte zone din municipiu contribuind astfel la imbunatatirea
calitatii vietii si mediului.
In cadrul acestui contract, complementar celui de reabilitare in continuare a retelelor de mediu,
in Municipiul Cluj-Napoca - adjudecat in cadrul POS Mediu in Decembrie 2009 - se vor infiinta 35,4
km de noi retele de apa pe 29 de strazi din 10 zone - in principal noile zone rezidentiale aparute in
municipiu - cat si 20,4 km de noi retele de canalizare pe 31 de strazi din 11 zone.
Acest nou contract de extindere vine sa completeze cei cca. 60 km de retele de apa si canalizare
nou infiintate in Cluj-Napoca si zona din amonte prin programul ISPA - de asemenea co-finantat de
Uniunea Europeana - finalizat in Decembrie 2009.
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 atras si 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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