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"Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj - 

Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj" 
 

  

3 Noiembrie 2014 

 

Demareaza lucrarile de finalizare a Statiei de Epurare Zalau 
 

   

 

Luni 3 Noiembrie 2014 la sediul din Cluj-Napoca al Companiei de Apa SOMES S.A. se 

semneaza ultimul contract de lucrari finantat din sume eligibile din cadrul Proiectului major de 

investiţii "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj - 

Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj" co-

finanţat de Uniunea Europeană si derulat de societate în perioada 2008 - 2015 in cadrul 

Programului Operational Sectorial (POS) Mediu. 

Contractul “Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Zalau – finalizarea obiectivului” 

are in vedere terminarea lucrarilor de reabilitare, extindere si modernizare a acestui obiectiv 

important, contribuind esential la imbunatatirea calitatii mediului, protectia sanatatii publice si 

conformarea la cerintele stipulate de legislatia nationala si Directivele Europene in domeniu in 

zona municipiului resedinta a judetului Salaj. 

Valoarea contractului adjudecat prin licitatie deschisa este de 16,27 milioane lei fara TVA, cu 

mentiunea ca antreprenorul desemnat WTE Wassertechnik GmbH din Germania garanteaza prin 

contractul semnat azi, un cost operational anual maxim de 759.233 lei. 

Reamintim ca acest contract face parte din proiectul major de investitii "Extinderea si 

reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj - Imbunatatirea sistemelor 

de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj", co-finantat de Uniunea 

Europeana, in valoare totala de 196,9 Milioane EURO atras si derulat de Compania de Apa SOMES 

S.A. Contributia nerambursabila a Uniunii Europene se cifreaza la 74%, cea a Guvernului Romaniei 

la 11,3%, a autoritatilor locale din aria proiectului la 1,9%, iar restul de 12,8% fiind obtinut de 

Compania de Apa SOMES S.A. prin credit bancar. 
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