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Ciprian Dobre: Pe drumul din Ibănești, nu mai există piatră cubică 

Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, a inaugurat miercuri, 29 

mai, drumul 153C, care traversează comuna Ibănești.  

La recepția lucrării au participat reprezentanții constructorilor, proiectanților, 

precum și specialiști din Consiliul Județean. 

Ciprian Dobre i-a înmânat, în mod simbolic, 

primarului din Ibănești, Dan Vasile Dumitru, ultima 

piatră cubică de pe drumul care traversează 

localitatea. “Am evitat o inaugurare clasică, în care să 

tăiem panglici. Am preferat să ne întâlnim cu oamenii 

din Ibănești și să îi ofer domnului primar ultima piatră 

cubică din zecile de mii care până mai ieri le făceau 

grea viața șoferilor care treceau pe aici. Mai avem mult 

de lucru în această zonă, însă Valea Gurghiului rămâne 

pe lista de priorități a Consiliului Județean Mureș”, a 

spus Ciprian Dobre. 

La rândul său, primarul Dan Vasile Dumitru s-a arătat încântat de investiția 

Consiliului Județean și de faptul că praful și gropile care caracterizau drumul din 

Ibănești sunt, de acum istorie. 

Ciprian Dobre a invitat reprezentanții presei la un test practic, în care un pahar 

de apă, așezat pe bordul mașinii, nu a vărsat nicio picătură, pe toată lungimea de 2 

kilometri a drumului inaugurat. 

Drumul 153 C care traversează comuna Ibănești a 

beneficiat de o finanțare de 2.212.513 lei (TVA inclus) din 

partea Consiliului Județean și a fost construit de SC 

DRUMSERV SA.  

Lucrările s-au executat pe două porțiuni de drum, pe 

care s-au realizat patru podețe noi, altele trei fiind 

reparate. Datorită specificului zonei, care impune un număr 

mare de podețe, a fost necesară înlocuirea unora dintre 

acestea cu rigolă carosabilă, respectiv realizarea, în două 

zone, a unor soluții tubulare. De asemenea, s-a finalizat 

zidul de sprijin al malului Gurghiului, pe o lungime de 30 de metri. 

Lucrările au început în luna decembrie 2012, fiind suspendate, din cauza 

condițiilor meteorologice, până în februarie 2013, termenul de recepție fiind respectat 

întocmai. 

 

Biroul de presă  

al Consiliului Județean Mureș 

 


