
 

S-au recepţionat lucrările de lărgire a unui tronson a drumului 

județean dintre Breaza şi Glodeni 

Luni, 24 octombrie 2016 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor la drumul 

județean care leagă localitățile Breaza și Glodeni. Obiectivul de investiţie „Lărgire 

drum judeţean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni km 10+800-13+900” a cuprins 

lărgirea şi asfaltarea drumului judeţean pe o porţiune de 1,2 km şi plombări pe o 

porţiune de 1,8 km. Contractul de proiectare şi execuţie a fost semnat în anul 2015 

iar lucrările propriu zise au fost începute în aprilie 2016. Proiectantul a fost SC 

PROMER CONS SRL, executantul SC DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ SRL. 

Valoarea totală a contractului este de 1.180.376 lei fără TVA. 

Pentru continuarea lucrărilor de lărgire pe o porţiune de încă 8,590 km a acestui 

drum, Consiliului Județean Mureș în luna iulie a aprobat documentaţia tehnico-

economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Lărgire drum judeţean DJ 

154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 şi km 4+726-12+684”. 

Proiectarea și execuția acestor lucrări vor face obiectul unui contract multianual, în 

funcție de bugetul care va fi alocat.  

La nivelul Consiliului Judeţean Mureş se fac demersuri pe tot parcursul anului în 

vederea realizări lucrărilor de modernizare, reparaţii şi întreţinere a drumurilor 

judeţene în funcţie de prioritate şi buget.  

Astfel, săptămâna trecută s-au finalizat şi recepţionat lucrările privind „Amenajarea 

sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ135B Tîrgu-Mureş- 

Sâncraiu Mureş cu DJ152A  Tîrgu Mureş-Band. 

În prezent în judeţul Mureş se lucrează la reabilitarea drumului judeţean Sângeorgiu 

de Pădure- Bezidu Nou - limita județ Harghita, DJ136 km 1+900-8+830 şi km 

0+000-3+339.  

În luna noiembrie 2016 vor fi recepţionate lucrări de reparaţii la podul de beton de la 

km 93+487 pe drumul judeţean DJ106 limita judeţ Sibiu-Apold-Sighişoara şi podeţul 

de la km 0+695 de pe DJ151B Ungheni-Căpâlna de Sus-limita judeţ Sibiu.  

 

Biroul de presă al Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

 

 

 

 


