COMUNICAT DE PRESA

Urmare a conditionalitatilor prevazute prin Acordul de Imprumut cu Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare (B.E.R.D.) in cadrul Programului de investitii SAMTID care stipula
obligativitatea unificarii tarifare pana cel tarziu in Decembrie 2008, Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C) si Asociatia Regionala
pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa (A.R.D.I.B.H.S.T.) - ca
reprezentanta a autoritatilor locale din sistemul regional - au avizat si aprobat

incepand cu 1

Noiembrie 2008 un pret si respectiv tarif unice pentru alimentarea cu apa potabila si serviciul de
colectare-epurare pentru intreaga arie deservita de operatorul regional Compania de Apa SOMES.
Aceasta conditionalitate este prevazuta dealtfel si in Contractul de Finantare dintre Compania
de Apa SOMES si Ministerul Mediului si dezvoltarii Durabile din cadrul Programului din Fondurile de
Coeziune 2008 - 2013.
Astfel, incepand cu aceasta data, pretul pentru apa potabila distribuita direct

de catre

Compania de Apa SOMES consumatorilor din Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Cehu
Silvaniei, Simleul Silvaniei, Jibou si cele 57 de localitati rurale din judetele Cluj si Salaj va fi de 1,83
lei, iar tariful pentru serviciile de colectare-epurare pentru aria mentionata va fi de 0,85 lei (valori fara
TVA).
Programul SAMTID de modernizare si reabilitare a sistemului de alimentare cu apa din orasele
mici si mijlocii din judetele Cluj si Salaj nou preluate in Iulie 2006 si creditul aferent de la BERD au
permis Companiei de Apa SOMES ca in mai putin de un an sa asigure locuitorilor a trei din aceste
orase - care anterior aveau program zilnic de furnizare a apei (5-20 ore) - sa beneficieze azi de apa 24
de ore pe zi, sapte zile pe saptamana.
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