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SAMTID Cluj finalizat
La finele saptamanii trecute a avut loc receptia oficiala finala pentru lucrarile din cadrul
Componentei Cluj a Programului SAMTID « Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in
localitati urbane din bazinul higrografic Somes-Tisa”, la mai putin de doi ani de la demarare.
Programul SAMTID a fost primul program major de investitii de modernizare si extindere a
infrastructurii de alimentare cu apa din orasele mici si mijlocii atras de Compania de Apa SOMES
in vederea creerii premiselor pentru a aduce infrastructura din aceste localitati la nivelul
sistemului modern administrat de CASSA anterior, dat fiind faptul ca aceste orase au fost private
pina in prezent de proiecte semnificative de reabilitare si extindere.
Componenta Cluj a programului a vizat in principal executia a 41,45 km retele de apa in
municipiile Dej si Gherla precum si din orasul Huedin, precum si a altor facilitati conexe:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Execuţia a 5 km conductă de aducţiune.
Montarea a 276 hidranţi de incendiu.
Execuţia a 267 cămine de vane unde se vor monta un total de 500 vane.
Execuţia branşamentelor pentru 2.073 de proprietăţi.
Execuţia a 323 cămine de apometru.
Repararea a 730 cămine de apometru.
Montarea a 1.482 apometre.
Reabilitarea a 2 staţii de pompare.
Reabilitarea a 4 rezervoare de acumulare

Programul SAMTID Cluj-Salaj este o co-finantare a Uniunii Europene, Guvernului
Romaniei si Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in valoare totala de 14,4
Mil. Euro, componenta Cluj fiind in valoare de 6,75 Milioane Euro .
Programul a avut un rol important in aducerea infrastructurii de mediu a noilor localitati
din judetele Cluj preluate de Compania de Apa "SOMES" la performantele sistemului administrat
pina in prezent de Companie, in vederea unui plus de calitate a apei si serviciilor, astfel incat toti
clientii sa beneficieze de aceleasi conditii civilizate.
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