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Demareaza programul din Fondul de Coeziune: primul contract de
lucrari semnat
In perioada 30-31 Octombrie 2008 a avut loc ceremonia de semnare a
primelor doua contracte dintre Compania de Apa SOMES in calitate de autoritate
contractanta si beneficiara a Programului din Fondul de Coeziune si Antreprenorii
desemnati prin licitatie internationala. Unul din contractele adjudecate se refera la
asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor - cerinta a legislatiei romanesti - iar
celalalt vizeaza "Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile si
de canalizare in Municipiul Zalau" care devine astfel primul contract de lucrari
adjudecat din cadrul acestui program major de investitii post-aderare co-finantat de
Uniunea Europeana, pentru modernizarea infrastructurii administrate de Compania
de Apa SOMES din judetele Cluj si Salaj.
Prin acest contract de lucrari, in valoare de 22,388 Milioane RON si prevazut
a se finaliza in 821 de zile incepand de la data atribuirii contractului, in municipiul
Zalau se vor reabilita si infiinta cca. 16,5 km de retele de alimentare cu apa si sase
statii de pompare a apei potabile cat si cca. 20 km de retele de canalizare.
Reamintim ca acest contract face parte dintr-un program major de investitii
pentru perioada 2008 - 2013 co-finantat de Uniunea Europeana, in valoare totala de
196,9 Milioane EURO. Compania de Apa SOMES este primul serviciu public de
profil din toate Statele Membre ale UE care a solicitat si primit oficial co-finantarea
Comisiei Europene pentru acest proiect intitulat "Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj / Salaj". 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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Aceasta finantare constituie prima etapa a strategiei pe termen lung (2008 2026) prevazuta prin Master Planul Companiei de Apa SOMES, al carui obiectiv
final este ca intreaga populatie din aria de deservire sa beneficieze de un serviciu de
alimentare cu apa si colectare-epurare aliniat la cerintele Directivei Europene a Apei
si la cea a Mediului, care va duce la creşterea calitatii serviciilor, a confortului
locuitorilor şi la crearea cadrului igienico-sanitar optim pentru populaţie si accesului
la reţelele de utilităţi.
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