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6 Iunie 2011 

Apa din Tarnita pentru 40.000 de dejeni! 
 

Miercuri 8 Iunie 2011 va avea loc ceremonia oficiala de finalizare a lucrarilor din cadrul 

contractului "Conducta de aductiune apa potabila Livada-Dej" derulat de S.C. Compania de 

Apa SOMES S.A. prin cofinantarea Uniunii Europene din Fondul de Coeziune prin Programul 

Operaţional Sectorial (POS) Mediu. 

Evenimentul va avea loc incepand cu orele 11,00 in incinta statiei de pompare Hasdate 

situata pe str. Hasdate f.n. din municipiul Gherla. 

Cu aceasta ocazie se va porni oficial alimentarea cu apa a municipiului Dej si localitatilor 

arondate prin statia de tratare Gilau, din sursa Tarnita, prin intermediul noii aductiuni Gherla-Dej 

realizata in cadrul acestui contract. 

Aceasta este prima ceremonie oficiala de finalizare a unui contract in cadrul Proiectului 

POS Mediu Cluj-Salaj derulat de S.C. Compania de Apa SOMES S.A, dealtfel prima ceremonie 

de finalizare a unui contract in Romania, in cadrul axei prioritate 1 – mediu. 

Contractul a avut o valoare de 16,46 milioane lei. Lucrarile au demarat in 20 Ianuarie 2009 

si au constat in prelungirea cu 20 de km a aductiunii existente Gilau-Gherla pana in municipiul 

Dej. Obiectivul contractului a fost asigurarea independentei si sigurantei alimentarii cu apa, cat si 

imbunatatirea suplimentara a calitatii apei pentru cei circa 40.000 de locuitori ai municipiului Dej 

si a localitatilor arondate, precum si a celor de pe traseul aductiunii, in conditiile in care pana in 

prezent municipiul Dej era deservit de o statie de tratare a unei firme private care preleva apa din 

Somesul Mare. 

Aductiunea Livada-Dej face parte din cadrul proiectului major de investitii "Extinderea si 
reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj" cofinantat de Uniunea 

Europeana, in valoare totala de 196,9 Milioane EURO, derulat de S.C. Compania de Apa SOMES 

S.A. 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 la 1,9%, iar restul de 

12,8% fiind obtinut de Compania de Apa SOMES prin credit bancar. 
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