Három megyehatár melletti útszakaszon is elkezdődtek a javítási munkálatok
Újabb megyei úton kezdődnek el a javítási munkálatok a következő hetekben,
miután a megyei tanács tegnap átadta a munkaterületet a MezőzáhotMezőcekedet és a Kolozs megyei megyehatárt összekötő 151C jelzésű megyei út
esetében a kivitelező cégnek. Az út szélesítésére vonatkozó szerződés értéke 3,6
millió lej, a kivitelezési határidő pedig 6 hónap.
Az elmúlt hetekben a megyei önkormányzat két másik útszakaszon is kiadta a
munkálatok elkezdésére vonatkozó rendeletet, így folyamatban van a 107G jelzésű
megyei út és a 162A megyei utak javítása is. A Fehér megyei megyehatár- Cintos
és Ludas közötti 107G jelzésű megyei út esetében a szerződés értéke 1,7 millió
lej, és 5 hónap alatt kell elvégezni a munkálatokat. Jelenleg a munkatelep
előkészítése zajlik.
A 16-os országutat-Kozmatelket és a Beszterce-Naszód megyei megyehatárt
összekötő 162A jelzésű út esetében már elkezdték a munkálatokat, dolgoznak az
alapozáson és az út melletti sáncokon. Ennek a beruházásnak az értéke 2,1 millió
lej és a szerződés határideje 5 hónap.
A megyei úthálózat karbantartási programja keretében 2017-ben a megyei tanács
6 szerződést kötött aszfaltozásra, összesen 7,6 millió lej értékben, mintegy 45 és
fél kilométernyi aszfaltszőnyeg elhelyezésére. A munkálatokat a következő
hetekben minden szakaszon befejezik. Emellett a tanács 10 szerződést kötött
kátyúzásra a megye különböző régióiban. Ezeknek a munkálatoknak az összértéke
1,4 millió lej és mostanáig 90 százalékban készültek el.
A megyei úthálózat karbantartása a Maros Megyei Tanács egyik legfontosabb
tevékenységi területe. Az anyagi erőforrások szűkössége miatt azonban az
elvégzendő munkálatokat prioritizálni kell, ezért évről évre meghatározzuk a
legsürgetőbb munkálatok listáját annak függvényében, hogy milyen állapotban van
egy-egy útszakasz, mennyire forgalmas és milyen jelentősége van az útvonalnak
gazdasági szempontból.
A megyei tanács a saját forrásainak felhasználása mellett kormányzati és európai
uniós alapokra is pályázik a szükséges útügyi munkálatok elvégzésére. Így jelenleg
két európai uniós pályázatunk van elbírálás alatt, és 4 másik beruházás kaphat
állami finanszírozást, amelyek felkerültek a Helyi Fejlesztések Országos
Programjának beruházási listájára.
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