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Președintele Consiliului Județean a participat la recepția mai multor
lucrări efectuate pe drumurile județene

Astăzi, 8 iulie, Președintele Consiliului Județean Iași, dl. Cristian
ADOMNIȚEI, a participat la recepția mai multor lucrări importante de
infrastructură rutieră de pe drumurile județene. Acestea au fost efectuate pe
traseul Iași – Horlești – Movileni – Gropnița – Focuri – Coarnele Caprei –
Belcești – Hodora – Ceplenița – Scobinți – Sticlăria. „Am vrut să văd
lucrările efectuate în această zonă, care are poate cele mai proaste drumuri
din județ. În următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene vom depune
două proiecte pentru refacerea a două axe județene, una dintre acestea
vizând cea mai mare parte din acest traseu. Este vorba despre Axa Iași –
Gropnița – Coarnele Caprei – Belcești – Ceplenița - Scobinți – Sirețel –
Lespezi și Axa Iași – Miroslava – Voinești – Țibănești – Tansa – Dagâța.
Valoarea totală a celor două proiecte este de circa 80 de milioane de euro,
lungimea totală a celor două axe fiind de peste 150 de kilometri. Până
atunci vom continua lucrările de întreținere cu îmbrăcăminți bituminoase pe
mai multe drumuri județene, atât anul acesta, cât și anii următori”, a
declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI. Domnia sa a solicitat primarilor din toate
localitățile vizitate să ia măsuri pentru executarea lucrărilor de întreținere
privind decolmatarea șanțurilor și podețelor de la intrarea în curți, terenuri
agricole și drumuri laterale, și să se respecte zona de protecție și cea de
siguranță a drumurilor județene.

Obiectivele recepționate au fost:
1.

DJ282 Forăști – Gropnița (km31+740 – km34+555)

Valoare: 72.787 lei
2.

DJ281D Focuri (DC140) – Gropnița (km26+185 – km27+185)

Valoare: 25.213 lei
3.

DJ 281D Coarnele Caprei – Focuri km18+520 – km22+300)

Valoare: 91.892 lei
Toate cele trei drumuri au fost executate de SC Construct & Drum
SRL Iași. Firma a câștigat licitația de întreținere a drumurilor pietruite prin
scarificări și cilindrări cu adaos de material pietros până la 300 metri cubi pe
kilometru, din care fac parte și cele trei lucrări. Durata contractului este de
30 de zile calendaristice. În cadrul aceluiași contract firma mai are de
efectuat lucrări pe alte două tronsoane de drumuri județene. Valoarea totală a
contractului este de aproximativ 284.000 de lei.
4.

DJ281B Belcești – Coarnele Caprei (km9+760 –km10+760)

Tip lucrare: covor bituminos
Valoare: 472.588 lei
Constructor: SC Ted Construct SRL Iași
Lucrarea a fost efectuată în mai puțin de o lună.
5.

DJ281 Belcești – Hodora (km20+770 – km25+200)

Tip lucrare: covor bituminos
Valoare: 2.140.450 lei
Constructor: SC Eky-Sam SRL Târgu Frumos
Pe acest drum urmează a se aloca fonduri pentru continuarea turnării
covorului bituminos pe tronsonul cuprins între km25+200 și drumul betonat
din localitate (aproximativ 4,5 kilometri).

Contractele tuturor celor cinci lucrări recepționate astăzi au fost
încheiate în cursul lunii iunie 2013.
Tot astăzi au fost recepționate și două lucrări care aveau ca obiect
repararea unui podeț pe DJ281 Podu Iloaiei – Erbiceni – Spinoasa – Belcești
km18+520 și restabilirea circulației pe DJ281 Scobinți – Sirețel – Lespezi în
zona podului din beton armat de la km50+772. Ambele lucrări au fost
executate de SC Eky-Sam SRL Târgu Frumos, fiind incluse într-un contract
care a fost atribuit la sfârșitul anului trecut. Valoarea totală a contractului a
fost de aproximativ 877.000 lei.

