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Un nou pas spre investitii majore in
alimentarea cu apa si canalizarea judetelor Cluj si Salaj
Luni, 9 Martie 2015 va avea loc la sediul societatii, semnarea contractului de “Asistenta tehnica 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” intre Compania de Apa
SOMES S.A. si asocierea de firme de consultanta castigatoare ale licitatiei publice organizate in acest scop.
Contractul de Asistenta tehnica - in valoare de 12,9 milioane lei si cu o durata de 73 de luni – este finantat in
mare parte prin sume nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionala, co-finantarea fiind asigurata
din Bugetul de Stat si din bugetele Consiliului Judetean Cluj si Consiliului Judetean Salaj.
Asistenta Tehnica va avea rolul principal de a intocmi aplicatia de finantare prin care Compania de Apa
SOMES S.A. va solicita Uniunii Europene fonduri – in mare parte nerambursabile – pentru un al cincilea proiect
major de investitii de modernizare si extindere a infrastructurii de alimentare cu apa si de canalizare-epurare in
aria deservita din judetele Cluj si Salaj. Asistenta Tehnica are, de asemenea, responsabilitatea intocmirii
documentatiilor de atribuire pentru toate contractele de lucrari, servicii si furnizare care vor compune proiectul de
investitii.
Pentru lucrarile prevazute in aceasta noua etapa de investitii, Compania de Apa SOMES S.A. si autoritatile
publice din aria deservita intentioneaza sa atraga de la Uniunea Europeana o valoare propusa de 250 milioane
Euro.
Obiectivele principale ale noului program de investitii vor fi atat continuarea lucrarilor de extindere si
modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa si de canalizare in mediul urban, cat mai ales realizarea de
astfel de lucrari in mediul rural din aria deservita, in vederea conformarii la conditionalitatile asumate de
Romania prin Capitolul de Mediu al Tratatului de aderare la UE.
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