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Consiliul Județean Iași va semna al doilea contract de execuție pentru Axa Rutieră
Iași- Suceava

Al doilea contract de execuție pentru Axa Rutieră Iași-Suceava va fi semnat săptămâna
viitoare de reprezentanții Consiliului Județean Iași și firma câștigătoare a licitației.
Lotul 1- DJ 282 Limita Iași – Rediu – Movileni – Gropnița – DJ 281D, în lungime de 29,584
km, va fi reabilitat și modernizat în cadrul contractului cu Asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.
București– S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. Pitești, a cărui valoare este de 60.361.648,98
lei fără TVA (12,7 milioane euro). Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni de la emiterea
ordinului de începere, iar perioada de garanție este de 60 luni de la data recepției.
Pentru județul nostru, execuția lucrărilor a fost împărțită în trei loturi:
Lotul 1 - DJ 282 Limita Iași – Rediu – Movileni – Gropnița – DJ 281D, în lungime de 29,584 km,
Lotul 2 -DJ 281D de la Coarnele Caprei - Focuri – Gropnița, și DJ 281B Coarnele Caprei – Belcești
(DJ 281) în lungime de 22,001 km,
Lotul 3- DJ 281 de la Belcești – Ceplenița – DN 28B și DJ 281 de la DN 28B – Scobinți – Lespezi
în lungime de 40,610 km.
”Săptămâna trecută am semnat contractul pentru execuția lucrărilor pentru cei 22 de
kilometri de pe lotul 2 și am promis că nu va mai trece mult timp până când vom concretiza
execuția și la Lotul 1. Iată că am ajuns și la semnarea documentației care, practic, va fi urmată, după
un ordin de începere, de demararea lucrărilor. Nu va putea spune nimeni că nu se va mai face nimic
pentru că suntem în prag de iarnă și asta pentru că vorbim de lucrări ce pot fi executate și în
anotimpul rece”, a precizat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași.
Proiectul ”Regiunea Nord- Est- Axa rutieră strategică 1: Iași-Suceava” face parte din Planul
de Dezvoltare Regională Nord – Est 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,
este implementat în parteneriat cu județul Suceava și prevede reabilitarea a aproape 170 km de
drum de pe teritoriul celor două județe, din care 92 km în județul Iași. Valoarea totală a proiectului
este de 486.783.115,25 lei (103 milioane de Euro) inclusiv TVA.
Pe teritoriul județului Iași, comunele care vor beneficia de noul proiect sunt: Rediu,
Movileni, Gropnița, Coarnele Caprei, Cotnari, Focuri, Belcești, Ceplenița, Scobinți, Lespezi,
Sirețel.

Biroul de Comunicare al Consiliului Județean Iași

