
 

 

Európai uniós forrásokból lesz felújítva a Szentágota és Segesvár 

közötti megyei út 

Aláírták tegnap a Szentágota és Segesvár közötti 106-os megyei út felújításának 

finanszírozási szerződését. A 118,6 millió lej összértékű beruházás, amelyet Maros 

és Szeben megye partnerségben fog megvalósítani, a Regionális Operatív Program 

keretében nyert európai uniós finanszírozást. A csütörtöki szerződéskötésen, 

amelyre Nagyszebenben került sor, jelen volt Simion Crețu, a Központi Fejlesztési 

Ügynökség igazgatója, Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és Daniela 

Câmpean, a Szeben Megyei Tanács elnöke. 

„Örvendek, hogy miután a hét elején aláírtuk a Nyárádtő és Dicsőszentmárton 
közötti út finanszírozási szerződését, ma ezt a szerződést is megkötöttük. A 
Szentágota és Segesvár közötti megyei út felújítása egy fontos infrastrukturális 
beruházás Maros megye, de ugyanakkor a Központi Régió számára is, amely jobb 
összeköttetést teremt Maros és Szeben megye között, és ezáltal hozzá fog járulni 
a személy, valamint az áruforgalom javulásához. Köszönöm a Szeben megyei 
partnereinknek, illetve a segesvári és apoldi önkormányzatoknak az eddigi 
erőfeszítéseiket, hogy ez a projekt megvalósulhasson, és bízom benne, hogy ez 
egy eredményes együttműködés lesz”-nyilatkozta a csütörtöki sajtótájékoztatón 
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke. 

A 118,6 millió lejes beruházásból a Maros megyére eső rész 52 millió lej, ebből 
1.322.286 lej a megyei tanács önrésze, a költségek többi részét uniós forrásokból 
fedezik.  

A 106-os megyei út teljes hossza 37,3 km, amelyből 36,8 km ennek a projektnek a 
keretében lesz felújítva, 0,4 km-t pedig már saját forrásokból helyreállított a 
Maros Megyei Tanács. A jelenlegi projekt magába foglalja 34,9 km megyei út (20,1 
km Szeben megyében, 14,8 km Maros megyében) megerősítését és 
újraaszfaltozását, egy 1,9 km-es útszakasz teljes körű felújítását, egészen az 
alapoktól (1,36 km Szeben megyében, 0,9 km Maros megyében), 4 új híd építését 
és számos más munkálatot. Továbbá a projekt keretében 1500 facsemetét fognak 
elültetni az út mentén.    

A megyei út korszerűsítésének köszönhetően javulni fog a közlekedés Maros és 
Szeben megye határmenti települései között, illetve a két megye között is, ami 
nem csak a helyi lakosok számára lesz kedvező, hanem gazdasági és turisztikai 
szempontból is jelentős. 

A Szentágota és Segesvár közötti megyei út felújítása érdekébe létrehozott 
társulás vezetője Szeben megye, a projekt partnerei pedig Maros megye, valamint 
a szentágotai, jakabfalvi, hégeni, apoldi és segesvári önkormányzatok.  
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