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CONSILIUL JUDEŢEAN A DEMARAT LICITAŢIA PENTRU
MODERNIZAREA AEROPORTULUI
Consiliul Judeţean a demarat licitaţia pentru prima etapă a proiectului
de dezvoltare şi modernizare a Aeroportului. Anunţul a fost efectuat de către
preşedintele instituţiei, dl. Cristian ADOMNIŢEI, în cadrul unei conferinţe
de presă. La eveniment a participat şi dl. Marius BODEA, directorul R.A.
Aeroportul. „Modernizarea Aeroportului Iaşi nu mai este doar un vis pentru
ieşeni. Prioritatea mea este să rezolv odată pentru totdeauna această
problemă a judeţului. Absenţa unui Aeroport modern ne condamnă la
stagnare şi face imposibilă dezvoltarea judeţului nostru pe fundamente
sănătoase”, a declarat Cristian ADOMNIŢEI, în cadrul conferinţei.
Totodată, domnia sa a anunţat că au fost obţinute toate avizele
necesare primei etape a proiectului şi că anunţul de licitaţie este pe SEAP,
portalul electronic pentru licitaţiile publice, precum şi pe Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene. „După toate demersurile pe care le-am întreprins
împreună cu dl. director Marius Bodea, Iaşul va avea o aerogară
modernizată. Astăzi apare pe Jurnalul European şi pe SEAP caietul de
sarcini, documentaţia acestuia fiind realizată de către echipa Direcţiei de
Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Judeţean. Vorbim de
o lucrare în valoarea de aproximativ 50 milioane de euro care presupune
construirea noii piste pentru decolare-aterizare în lungime de 2400 metri,
instalaţia de balizaj aferentă acesteia, un sistem de canalizare pentru ape
pluviale, precum şi toate celelalte lucrări care fac ca pista să devină
operaţională”, a mai declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI. Valoarea estimată a

licitaţiei este de 157.656.755 lei, fără TVA, din care 152.431.572 lei, fără
TVA, reprezintă valoarea estimată a lucrărilor, iar restul sumei serviciile de
proiectare. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23 noiembrie,
ora 10.00, deschiderea acestora urmând a avea loc două ore mai târziu.

