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Comunicat de pres

PROIECT: “REABILITARE TRASEU DE DRUM JUDE EAN
BAIA SPRIE (DN 18) – CAVNIC (DJ 184) – OCNA UGATAG (DJ 109F) –

LINE TI( DJ 185) – BÂRSANA (DJ 185)”
COD SMIS 1419

Consiliul Jude ean Maramure  a semnat, în data de 11.04.2009 la Satu Mare, contractul de finan are
pentru proiectul “Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie ( DN 18) – Cavnic (DJ 184) – Ocna

ugatag (DJ 109F) – C line ti (DJ 185) – Bârsana (DJ 185)”.
inând cont de faptul c  obiectivul specific al proiectului îl constituie reabilitarea infrastructurii de

transport rutier în conformitate cu normele europene pe traseul Baia Sprie – Cavnic – Bârsana, suntem
convin i c  realizarea lui va fi mai mult decât benefic  din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte,
aspectul cel mai important care trebuie eviden iat, este dat de faptul c  reabilitarea acestui drum va duce la
reducerea considerabil  a timpului de transport i fluidizarea traficului prin realizarea unei rute alternative
la DN18. Acest drum, care leag  Baia Mare de Sighetu Marma iei, de mult timp creeaz  probleme nu
numai pe timp de iarn , ci i în alte anotimpuri, ducând la blocaje sau la imposibilitatea tranzit rii lui.
Eliminarea blocajelor rutiere, traversarea localit ilor în condi ii de siguran  devin alte criterii pe care le
lu m în considerare în momentul în care miz m pe reabilitarea acestui drum. Pe de alt  parte, dar nu în
ultimul rând, reabilitarea drumului  ar duce automat la confort i vitez  de circula ie sporite fa  de
regimul de exploatare actual, reducerea emisiilor de poluan i în atmosfer i a nivelului de zgomot sau
reducerea consumului de carburan i.

Lucr rile de reabilitare pentru  întreaga lungime a traseului, peste 56 de km (mai precis 56,01955
km) se vor finan a prin Programul Opera ional Regional 2007- 2013, Axa Prioritar  2 - “Îmbun irea
infrastructurii de transport regionale i locale”,  Domeniul de Interven ie 2.1. „Reabilitarea i
modernizarea re elei de drumuri jude ene, str zi urbane - inclusiv construc ia / reabilitarea oselelor de
centur ”.

Valoarea total  a proiectului este de 92.946.366,10 lei, din care:
• Contribu ia FEDR -  67.535.904,35 lei (86,5 %)
• Bugetul na ional -  8.978.761,85 lei ( 11.5 %)
• Contribu ia Consiliului Jude ean Maramure  - 1.561.523,80 lei (2%)

Durata de implementare este de 41 luni din momentul semn rii contractului de finan are.
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