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Președintele Consiliului Județean a participat la recepția mai multor
lucrări în județ

Președintele Consiliului Județean Iași, dl. Cristian ADOMNIȚEI, a
efectuat o nouă vizită de lucru în județ. Domnia sa a participat la recepția
mai multor lucrări efectuate pe drumurile județene, precum și la ceremonia
de încheiere a lucrărilor de renovare și reabilitare termică la Școala
Gimnazială Liteni din comuna Belcești. „Astăzi am participat la recepția
mai multor lucrări efectuate în ultima perioadă. Este vorba despre lucrări
pe drumurile județene, care au fost efectuate foarte bine și la care cei care
locuiesc în acele zone au visat mulți ani, mai ales ieșenii care locuiesc în
Belcești și aveau treabă la Hârlău. Apoi, la ora 11.00, am avut bucuria să
fiu alături de domnul Director John HUTSON la inaugurarea școlii din
satul Liteni. Acolo lucrările au fost efectuate prin sprijinul financiar al
Fundației Delphi și prin voluntariatul angajaților Delphi și, îndrăznesc să
spun, cel al angajaților Consiliului Județean”, a declarat dl. Cristian
ADOMNIȚEI.
În această după-amiază domnia sa a avut o întrevedere și cu
Președintele Consiliului Județean Suceava, dl. Cătălin NECHIFOR,
eveniment care a avut loc în comuna Dolhasca. „Am discutat despre unele
proiecte comune de viitor, inclusiv despre proiectul drumului județean care
leagă Iașul de Suceava prin Gropnița – Focuri – Cotnari – Sirețel – Lespezi
până la Dolhasca. Este cel mai important proiect de infrastructură rutieră
pe care vrem să îl depunem pentru a câștiga fonduri europene după 2014.

Asta presupune colaborarea dintre cele două județe și găsirea celei mai
bune formule de scriere a acestui proiect pentru a obține punctajul necesar
obținerii finanțării”, a mai declarat Președintele Consiliului Județean.

Lucrările inspectate:
- (vizită de lucru) lucrări de modernizare DJ282E din DN28 (Bălțați) –
Lungani – Sinești – Mădârjac – Runcu – Poiana de Sus – Țibana –
DJ248A pe tronsonul Lungani – Sinești (lungimea lucrării: 7,5 km;
suma: aproximativ 5.700.000 lei; constructor: SC Eky-Sam SRL
Târgu Frumos);
- (recepție) covor bituminos pe DJ281 Belcești – Hodora (lungimea
lucrării: 4 km; suma: aproximativ 2.000.000 lei; constructor: SC EkySam SRL Târgu Frumos);
- (recepție) covor bituminos pe DJ281C din DN28 (Blăgești) – DN28B
(Cotnari) (lungimea lucrării: 2 km; suma: aproximativ 1.000.000 lei;
constructor: SC Ted Construct SRL Iași);
- (recepție) lucrări de întreținere drumuri pietruite pe DJ281 Sticlăria –
Slobozia – Sirețel (lungimea lucrării: 3 km; suma: aproximativ 90.000
lei; constructor: SC Construct & Drum SRL Iași).

