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DEJUL va fi alimentat din sursa Clujului in cadrul POS Mediu 
 

 

Contractul "Conducta de aductiune apa potabila Livada – Dej" din cadrul Proiectului 

derulat de Compania de Apa SOMES cu co-finantare din Fondul de Coeziune prin Programul 

Operaţional Sectorial (POS) Mediu a fost semnat la data de 11 Noiembrie 2008 fiind printre 

primele componente de lucrari licitate in vederea modernizarii si extinderii 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 prevede prelungirea aductiunii existente Gilau - Gherla pana in municipiul Dej si 

are in vedere in primul rand asigurarea independentei si sigurantei alimentarii cu apa a celor mai 

mult de 30.000 de locuitori ai Dejului, asigurand totodata si posibilitatea alimentarii cu apa a 

locuitorilor din zona rurala situata intre Gherla si Dej. 

  

Lucrarile, in valoare de 15,85 Milioane lei, prevad construirea unei aductiuni intre localitatea 

Livada si municipiul Dej, in lungul drumului national DN 1C si a Drumului Roman (pentru 

tronsonul Gherla-Bunesti) in lungime de aproximativ 21,8 km si a unei statii de pompare si de 

clorinare si vor fi finalizate in devans fata de data programata contractual - Ianuarie 2011.  

 

Aductiunea Livada-Dej face parte din proiectul major de investitii "Extinderea si 
reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj / Salaj"  co-finantat de Uniunea 

Europeana, 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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