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Creditul aferent Proiectului Cluj-Sălaj din Fondul de Coeziune semnat
Miercuri 22 Iulie 2009, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Cluj va avea
loc ceremonia oficială a semnării Contractului de Finanţare pentru creditul asumat
de Compania de Apă SOMEŞ în cadrul proiectului major de investiţii derulat prin
POS Mediu şi co-finanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, pentru
modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă şi de colectareepurare din aria deservită de operatorul regional în judeţele Cluj şi Sălaj.
Semnatarii Contractului de Finanţare şi a Acordului Direct – documentul care
stipulează sprijinul acţionarilor Companiei de Apă SOMEŞ pentru buna desfăşurare
a proiectului şi pentru rambursarea creditului – sunt Banca Europeană de Investiţii,
instituţia financiară Europeană care a fost selectată pentru acordarea creditului prin
procedura de negociere, pe de-o parte, şi Compania de Apă SOMEŞ, autorităţile
judeţene şi locale din judeţele Cluj şi Sălaj şi Asociaţia Regională pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa, pe de altă parte.
Creditul contractat de Compania de Apă SOMEŞ reprezintă 12,8%
(25.300.000 EUR) din valoarea totală de 196,9 Milioane Euro a Proiectului
"Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj",
ceilalţi 74% reprezentând contribuiţia financiară nerambursabilă a Uniunii Europene,
11,3% - finanţare nerambursabilă buget de stat, iar 1,9% - contribuţia autorităţilor
locale.
Prin această finanţare atrasă de Compania de Apă SOMEŞ cu sprijinul
Consiliului Judeţean Cluj şi a celorlalte autorităţi locale acţionari ai societăţii, în
perioada 2009 - 2013 vor fi reabilitate, modernizate sau extinse cca. 184 km de
aducţiuni şi reţele de alimentare cu apă, 120 km de colectoare şi reţele de canalizare,
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o parte a surselor şi staţiilor de tratare a apei, toate staţiile de epurare din localităţile
urbane, alături de alte componente ale infrastructurii de mediu deservite de
operatorul regional în judeţele Cluj şi Sălaj.
Lucrările în cadrul acestui proiect major au demarat deja, conform Master
Planului Companiei de Apă SOMEŞ, ele având scopul de a contribui semnificativ la
eforturile de conformare ale societăţii la prevederile Directivelor Europene şi
negocierilor de aderare ale României la capitolul „mediu”, pentru întreaga
infrastructură deservită în judeţele Cluj şi Sălaj, din punctul de vedere al calităţii
apei, a mediului şi a serviciilor.
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