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Compania de Apa SOMES pregateste noi investitii majore
cu cofinantare Europeana in Cluj si Salaj
Prin ordinul nr. 1937/4.11.2014, Ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice a
aprobat finantarea Asistentei Tehnice ce va fi incredintata cu intocmirea cererii de finantare pentru
etapa a II-a a POS Mediu, denumita Programul Operational Infrastructura Mare – POIM, etapa in
cadrul careia Compania de Apa SOMES SA si autoritatile publice din aria deservita, in principal
Consiliul Judetean Cluj in calitate de actionar majoritar, intentioneaza sa atraga de la Uniunea
Europeana o a cincea finantare majora pentru continuarea seriei de investitii de modernizare si
extindere a infrastructurii de alimentare cu apa si de canalizare in judetele Cluj si Salaj, cu o
valoare propusa de 250 Milioane Euro.
In baza ordinului de aprobare a finantarii, intre Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice si Compania de Apa SOMES SA s-a semnat un Contract de finantare in valoare totala
fara TVA de 31.122.450 lei din care 25.358.572 lei este finantare nerambursabila din FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionala, 5.452.653 lei este contributie nerambursabila de la
bugetul de stat, iar 311.225 este reprezentata de contributia bugetelor autoritatilor locale.
In vederea implementarii “Asistentei tehnice pentru pregatirea aplicatiei de finantare si
a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si
apa uzata din judetele Cluj si Salaj in perioada 2014-2020” Compania de Apa SOMES SA este in
curs de desemnare, prin licitatie internationala, a consultantului care va fi responsabil cu
intocmirea cererii de finantare pentru lucrarile de investitii propriu-zise din cadrul Programului
Operational Infrastructura Mare – POIM - Cluj-Salaj 2014 - 2020, practic o etapa a II-a a POS
Mediu, consultant care de asemenea va intocmi documentatiile de licitatie a contractelor de lucrari
ce vor compune proiectul.
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