
CJ Mureș va depune 3 proiecte pe POR 2014-2020 

Drumuri județene reabilitate din fonduri europene  

În data de 15 martie a fost lansat apelul de proiecte pentru reabilitarea 

infrastructurii rutiere, POR 2014-2020. Fondurile necesare sunt alocate prin axa 6, 

prioritatea 6.1, Regiunea Centru având la dispoziție un buget de 109,84 milioane 

euro pentru finanțarea proiectelor. Prin fondurile alocate se vor finanța investițiile 

ce vizează modernizarea sau reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură 

conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T. Proiectele de la nivelul 

Regiunii Centru trebuie să prevadă activități de modernizare și reabilitare pentru 

creșterea vitezei, siguranței rutiere și a portanței unui drum județean continuu sau 

tronson de drum județean, precum și investiții destinate siguranței rutiere. 

Lucrările de modernizare finanțate presupun și crearea de trotuare, piste de 

biciclete și refugii în localități, iar consiliile județene trebuie să asigure trecerea 

cursivă a unui drum prin mai multe județe.  

Consiliul Județean Mureș va depune 3 proiecte până la finalul acestui an:  

1. Reabilitarea sistemului rutier pe drumul judeţean Ungheni – Târnăveni. 

Valoare estimată: 117.000.000 lei  

2. Reabilitare sistem rutier pe drumul judeţean DJ 106  Agnita - Apold-

Sighişoara (în colaborare cu CJ Sibiu). Valoare estimată: 58.000.000   lei  

3. Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean Tîrgu- Mureş-Band-

Şăulia - Sărmaşu - lim. jud. Bistriţa-Năsăud. Valoare estimată: 211.000.000  lei 

Aproape 500 de km de drumuri județene se vor reabilita în județele Alba, Brașov, 

Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu în următorii ani din fondurile alocate Regiunii 

Centru prin Programul Operațional Regional 2014-2020.“Lansarea apelului cu 

publicarea ghidului și a documentelor utile pentru depunerea proiectelor este 

un pas important pentru reabilitarea drumurilor pe care Consiliul Județean 

Mureș le are în plan pe această axă POR 2014-2020. Pentru drumul care face 

legătura între Ungheni și Târnăveni avem deja Studiul de Fezabilitate și 

indicatorii tehnico-economici aprobați de consilierii județeni. Startul 

depunerii proiectelor este data de 16 mai, instituțiile având la dispoziție o 

perioadă de 6 luni în care să depună proiecte. Ne vom încadra în acest termen 

și vom depune proiecte care să fie eligibile și să obțină finanțarea” a declarat 

președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre.  

Apelul de proiecte este deschis până în momentul în care valoarea solicitată a 

proiectelor depuse depășeste nivelul de 50% peste alocarea financiară regională, 

dar nu mai târziu de data limită de închidere a apelului de proiecte menționată 

mai sus.  

  



 


