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Incepe modernizarea Statiei de tratare Varsolt
si a surselor de apa Jibou, Cehu Silvaniei si Huedin
In data de 7 Martie 2011 la sediul Companiei de Apa SOMES a avut loc semnarea contractului cu
antreprenorul desemnat prin licitatie internationala pentru “Reabilitarea Statiei de tratare a apei Varsolt si
lucrari la sursele de apa Jibou, Cehu Silvaniei si Huedin" in cadrul Proiectului POS Mediu cu co-finantarea
Uniunii Europene din Fondul de Coeziune.
Este al 15-lea contract de lucrari adjudecat pana in prezent in cadrul acestui proiect major de investitii care
in ansamblul lui vizeaza reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de alimentare cu apa, tratare a apei,
colectarii si epurarii apelor uzate din intreaga arie deservita de Compania de Apa SOMES in judetele Cluj si Salaj.
Contractul pentru modernizarea Statiei de tratare Varsolt si a facilitatilor de extragere si tratare a apei din
sursele locale subterane sau de suprafata ce deservesc localitatile Jibou si Cehu Silvaniei din judetul Salaj
respectiv orasul Huedin din judetul Cluj va costa 25,49 Milioane RON (fara TVA) si este prevazut a se finaliza in
13 luni de la data inceperii. In urma lucrarilor va creste suplimentar calitatea apei distribuita locuitorilor acestor
localitati urbane, se vor crea conditii pentru asigurarea continuitatii si sigurantei alimentarii cu apa si va fi posibila
o mai buna conformare la prevederile legislatiei nationale aliniate la cerintele stipulate de Directiva Europeana a
calitatii apei pentru consumul uman din aria deservita de Companie in judetele Cluj si Salaj.
Modernizarea Statiei de tratare Varsolt si a surselor de apa din Jibou, Cehu Silvaniei si Huedin face parte
din proiectul major de investitii "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj /
Salaj" in valoare totala de 196,9 Milioane EURO derulat de Compania de Apa SOMES in perioada 2008 - 2013.
Contributia nerambursabila a Uniunii Europene se cifreaza la 74%, cea a Guvernului Romaniei la 11,3%, a
autoritatilor locale din aria proiectului - de 1,9%, restul de 12,8% fiind obtinut de Compania de Apa SOMES prin
credit bancar.
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