
 

Ciprian Dobre: “Suntem pe ultima sută de metri cu lucrările la drumurile 

județene” 

În aceste zile, Consiliul Județean Mureș realizează lucrări de asfaltare în mai 

multe zone ale județului.  În anul 2014 au fost reabilitați 21 de kilometri de 

drumuri județene, pe alți 39 de kilometri fiind turnate covoare asfaltice. De 

asemenea, s-au reabilitat 30 de kilometri de drumuri pietruite și de pământ. 

“Suntem pe ultima sută de metri cu lucrările de asfaltare prevăzute pentru acest 

an. Profităm de vremea încă bună și ne concentrăm pe șantierele începute. Putem 

spune că 2014 a fost un an în care am reușit să realizăm lucrări de reabilitare 

importante ca valoare și întindere, în zone în care drumurile au rămas la stadiul 

de acum 25 de ani”, a declarat Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian 

Dobre.  

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ A ASFALTAT DRUMUL DIN ȘĂULIA 

Lucrările de turnare a covoarelor asfaltice, prevăzute pentru acest an se află pe 

ultima sută de metri. În această săptămână, Ciprian Dobre a recepționat sectorul 

de drum asfaltat în comuna Șăulia. Consiliul Județean Mureș a realizat în Șăulia 

aproape 2 kilometri de drum, la o valoare de o jumătate de milion de lei. În 

această lună, Consiliul Județean Mureș realizează lucrări de asfaltare pe 13,4 

kilometri de drumuri județene, în Șăulia, Pogăceaua, Cozma, Iclănzel, Suplac și 

Rigmani. Valoarea lucrărilor ce vor fi executate în luna noiembrie este de 3,5 

milioane de lei. 

 

 

 



 

SE LUCREAZĂ ȘI LA DRUMUL DIN ICLĂNZEL 

Consiliul Județean Mureș realizează și în comuna Iclănzel o investiție în asfaltare 

de 755.235 de lei, pe o porțiune de 3 kilometri, situată de drumul județean Band-

Iernut. Numai în acest an, Consiliul Județean Mureș a realizat 40 de kilometri de 

asfalt, valoarea lucrărilor fiind de peste 10 milioane de lei. Bugetul total alocat în 

anul 2014 lucrărilor la drumurile din județul Mureș se ridică la 47 de milioane de 

lei. 

DRUMUL DIN MICA VA FI GATA ÎN CÂTEVA ZILE 

Lucrarea din comuna Mica a fost una deosebit de dificilă, obiectivul principal fiind 

executarea unui front de sprijin al drumului situat pe malul Târnavei, format din 

piloți forați.  Structura rutieră va fi reabilitată complet pe toată lungimea de 300 

de metri a tronsonului și va avea o lățime a părții carosabile de 6 metri și 

acostamente de 1 metru. Valoarea investiției realizată de Consiliul Județean 

Mureș este de 2 milioane de lei.   

SENSUL GIRATORIU DE LA UNGHENI – FINALIZAT LA SFÂRȘITUL LUNII 

La „moara” de la Ungheni se execută, în aceste zile, lucrări de relocare a rețelei 

electrice de medie tensiune ce se află pe amplasamentul viitorului sens giratoriu. 

În următoarele zile va începe construcția efectivă a sensului giratoriu, astfel că, 

de la începutul lui decembrie, circulația pe drumurile spre Târnăveni, Iernut și 

Acățari se va derula în condiții de siguranță și confort. 

 


