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Preşedintele Consiliului Judeţean a prezentat Masterplanul drumurilor
județene și comunale care vor fi reabilitate în perioada 2014-2020

În Aula Magna a Universităţii „Al. I. Cuza”, Preşedintele Consiliului
Judeţean Iaşi, dl. Cristian ADOMNIŢEI, a prezentat Masterplanul Consiliului
Județean Iași cu privire la reabilitarea și modernizarea de drumuri județene și
comunale pentru perioada 2014-2020, parte integrantă a Strategiei de
Dezvoltare Economică și Socială a Județului Iași pentru perioada 2014-2020.
La eveniment au participat primarii şi viceprimarii din Judeţul Iaşi,
parlamentari din Judeţul Iaşi, consilierii judeţeni şi reprezentanții firmelor de
construcții de drumuri. „Astăzi am prezentat, în premieră după Revoluţie,
primul Masterplan al drumurilor judeţene şi comunale. Este vorba despre
arterele rutiere care constituie priorităţile judeţului nostru şi care ar trebui
să fie reabilitate în exerciţiul financiar al Uniunii Europene 2014-2020.
Iaşul are 1.035 kilometri de drum judeţean, din care astăzi 517 kilometri
sunt asfaltaţi, dar în diferite stadii de calitate a asfaltului, 386 kilometri
drumuri de piatră, iar restul de pământ. Cu un cost total de aproximativ 200
milioane de euro, ne propunem să reabilităm complet toate arterele care
sunt vitale pentru judeţul nostru, atât judeţene, cât şi comunale. La final vom
fi reparat peste 500 kilometri de drum judeţean, adică mai bine de jumătate
din lungimea totală a drumurilor judeţene, aproape 80 de kilometri de drum
comunal şi 6 poduri de pe firul acestora”, a declarat dl. Cristian
ADOMNIŢEI.

Domnia sa a oferit detalii despre cele trei axe rutiere prioritare ale
judeţului. „În totalul de 200 milioane de euro sunt incluse şi cele trei axe
rutiere prioritare, cu soluţiile lor diferite de finanţare, dar toate trei din
fonduri europene. Axa I, cea mai importantă, pe care sper să o finanţăm
prin Programul Operaţional Regional, este drumul Iaşi – Movileni –
Gropniţa – Coarnele Caprei – Belceşti – Scobinţi – Sireţel – Lespezi. Are o
lungime de 94 kilometri şi un buget de 49 milioane de euro. Cea de-a doua
axă este drumul Iaşi – Miroslava – Ţibana – Ţibăneşti – Tansa – Dagâţa, cu
ieşiri din Ţibăneşti spre Vaslui şi din Dagâţa, prin Piscu Rusului, spre
Neamţ. Este cea mai importantă arteră din partea de sud a judeţului. Are o
lungime de circa 70 kilometri şi un buget de aproximativ 50 milioane de
euro. Axa a treia are aproape 60 de kilometri, un buget de 18 milioane de
euro şi reprezintă centura uşoară a Municipiului Iaşi, adică drumul
Popricani –Movileni – Leţcani – Voineşti – Mogoşeşti – Ciurea – Bârnova –
Tomeşti – Holboca”, a afirmat Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

