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Al doilea contract din Axa Rutieră Iași-Suceava a fost semnat astăzi
- a fost dat și ordinul de începere a lucrărilor pentru Lotul 2
Al doilea dintre cele trei contracte pentru execuția lucrărilor la Axa Rutieră Strategică IașiSuceava- cea mai importantă rețea de infrastructură rutieră din județul Iași- a fost semnat astăzi de
conducerea Consiliului Județean și câștigătorul 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).
”Am semnat al doilea contract de execuție pentru reabilitarea și modernizarea Lotului 1 din
Axa Iași-Suceava la mai puțin de două săptămâni de la încheierea primului contract- cel pentru
Lotul 2. Pentru acesta din urmă am dat chiar astăzi ordinul de începere a lucrărilor. Iată, două vești
bune pentru locuitorii județului Iași.
Pentru Lotul 1, constructorul a promis că va avea simultan două puncte de lucru pentru ca
beneficiarii acestui tronson de aproape 30 de kilometri să se poată bucura cât mai repede de un
drum pe care să circule în condiții moderne”, a spus Maricel Popa, președintele Consiliului Județean
Iași .
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.
”Suntem bucuroși că facem parte din această echipă extinsă alături de Consiliul Județean și
consiliile locale. Suntem conștienți că în spatele momentului de astăzi stau foare multe ore, zile și
chiar ani de muncă și negocieri. Este o responsabilitate enormă pe care ne-am asumat-o. Acesta este
momentul locuitorilor comunelor străbătute de acest tronson. Sper să nu dezamăgim”, a menționat,
la semnarea contractului, Ionuț Marin, reprezentantul Asocierii S.C. ALPENSIDE S.R.L.
București– S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. Pitești.

La încheierea contractului pentru Lotul 1 au fost prezenți și primari ai comunelor
beneficiare.
”Când ai o problemă cum a fost acest drum, nu trebuie să ții cont de apartenența politică.
Toți parlamentarii de Iași, consilierii județeni ar trebui să pună umărul și să facă ceva pentru județul
nostru. Momentul de astăzi este o mare bucurie pentru cetățenii comunei Rediu, este o realizare
extraordinar de mare și le mulțumim celor care au depus eforturi și au realizat cu brio acest proiect.
Câștigătorul licitației are tot sprijinul din partea noastră pentru a putea finaliza această lucrare”, a
afirmat primarul comunei Rediu, Vasile Haidău.
”Și noi, cei din comunele Gropnița și Movileni, suntem bucuroși că a prins viață acest
proiect. Am vrea ca începerea lucrărilor să se facă și de la Gropnița către Rediu, e dorința tuturor
cetățenilor care tranzitează acest drum și sunt convins că solicitarea le va fi ascultată”, a spus și
primarul comunei Gropnița, Ionel Oneaga.
”Fiecare dintre noi a urmărit cu interes momentele acestui proiect. La începutul anului neam supărat când am aflat că mai era nevoie de alte documente, de alte studii. Erau însă etape care
trebuiau parcurse, e un proiect european care trebuie să respecte fiecare pas pentru că, fără toate
acestea, nu puteam ajunge în acest moment al semnării contractului. Dorim câștigătorului licitației
să ducă la bun sfârșit acest proiect”, a afirmat primarul comunei Movileni, Mihai Plumbu.
Pentru județul nostru, execuția lucrărilor la Axa Rutieră Iași-Suceava 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.
Procedura de licitație pentru Lotul 3 a ajuns în etapa de evaluare.
Proiectul ”Regiunea Nord- Est- Axa rutieră strategică 1: Iași-Suceava” face parte din Planul
de Dezvoltare Regională Nord – Est 2014 – 2020, Axa prioritară 6 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. Comunele beneficiare sunt: Rediu, Movileni, Gropnița,
Coarnele Caprei, Cotnari, Focuri, Belcești, Ceplenița, Scobinți, Lespezi, Sirețel. Valoarea totală a
proiectului este de 486.783.115,25 lei (103 milioane de Euro) inclusiv TVA.
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