
 

 
Opt proiecte, ce privesc cereri de finanțare pentru investiții în 

drumurile județene, au fost aprobate astăzi în cadrul unei ședințe 

extraordinare a Consiliului Județean Mureș. 

  

Cererile urmează a fi depuse pentru finanțare în cadrul Programului 

Național de Investiții ”Anghel Saligny” și au o valoare totală de peste 379,4 

milioane de lei. Proiectele vor fi depuse la Ministerul Dezvoltării până la 

data de 8 noiembrie 2021. 

„Județul Mureș poate depune proiecte de 140 de milioane de lei. Noi 

ne-am pregătit, putem să depunem nu de 140, ci chiar și dublu. Să vedem 

care va fi acea posibilitate. 140 de milioane sunt garantați, dar în cazul în 

care unele județe nu vor depune pe valoarea maximă atunci avem 

posibilitatea să câștigăm și cu alte proiecte”, a declarat Péter Ferenc, 

președintele Consiliului Județean Mureș. 

Astfel, până săptămâna viitoare, se vor depune cereri de finanțare 

pentru următoarele proiecte „Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 

Sângeorgiu de Pădure-Bezid-limita județului Harghita”, „Lărgire drum 

județean DJ153E DN15–Bogata”, „Modernizarea unui tronson de drum 

județean DJ135A Viforoasa – Neaua – Miercurea Nirajului – Hodoșa – 

intersecția cu DJ153”, „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ142A 

Gănești-Băgaciu-limită județ Sibiu”, „Lărgirea unui tronson de drum 

județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabenița - Adrian - Gurghiu 

(DJ153C), județul Mureș”, „Modernizare DJ152A, DJ151A și DJ151 Tg. 

Mureș(DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud, jud. 

Mureș”, „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 DaneșCriș-

limită județ Sibiu până la limita cu județul Sibiu” și „Reabilitarea 

sistemului rutier pe drumul județean DJ151D Ungheni – Acățari, județul 

Mureș”. 



 

„Programul Anghel Saligny, inițiat de UDMR, ne oferă o oportunitate 

uriașă de a continua modernizarea rețelei de drumuri județene și 

reabilitarea a 95 % din drumurile județene până în 2024”, a subliniat Péter 

Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș. 

Programul Naţional de Investiţii, numit după inginerul Anghel 

Saligny, are o durată de șase ani și își propune să creeze condiții demne de 

comunitățile secolului XXI. 

 

Biroul de Presă al Consiliului Județean Mureș 

 

 


