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Compania de Apǎ SOMEŞ S.A. a finalizat proiectul
”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj/Sălaj Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj-Sălaj”
Etapa de programare 2007 – 2013 a investitiilor atrase de catre Compania de Apa SOMES
S.A. in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu cu finantare din Fondul de Coeziune al
Uniunii Europene a fost finalizata cu succes. Obiectivele de investitii din cel de-al patrulea
program implementat de Operatorul Regional Cluj - Salaj au fost implementate in marile
aglomerari ale judetelor Cluj si Salaj: Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Simleu Silvaniei,
Jibou si Cehu Silvaniei.
Proiectul ”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj/Sălaj
– Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj-Sălaj” a
avut valoarea de 561.104.388 lei, exclusiv TVA.
Printre rezultatele proiectului amintim: construirea a 20 km de conducte noi de aductiune si
reabilitarea a 19 km de conducte de aductiune existente, extinderea retelelor de apa cu 70 de km,
reabilitarea a 75 de km de retele de apa, reabilitarea unei statii de tratare a apei si a trei surse de
apa subterana, modernizarea a 8 statii de epurare orasenesti, reabilitarea si construirea de 14
rezervoare, contruirea a 72 km de noi retele de canalizare si reabilitarea a 49 km de retele de
canalizare, precum si extinderea automatizarii si monitorizarii infrastructurii.
La finalul programului, procentul populatiei cu acces la serviciile publice de alimentare cu
apa din intreaga arie deservita de Compania de Apa SOMES S.A. in judetele Cluj si Salaj a
crescut de la 69% (in 2006 inainte de demararea programului) la 96%, iar ponderea populatiei cu
acces la canalizare a crescut de la 75% la 79%.
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