
Lucr ri de între inere la drumurile jude ene

Consiliul Jude ean Maramure  efectueaz  în aceast  perioad  o
serie de lucr ri de între inere pe drumurile jude ene aflate în
administrare. Lucr rile sunt executate de cele dou  firme care au
câ tigat licita ia din luna aprilie, ce a avut ca obiect „Între inerea curent
pe timp de var  pe re eaua de drumuri jude ene din Maramure ”, SC
Drumuri i Poduri SA, respectiv S.C. XS SUD COMPANI SRL.

Pân  în prezent s-au trasat covoare asfaltice pe DJ 182 D în localitatea
se ti, în lungime total  de 1,5 km, pe DJ 185 între Cr ciune ti i Bistra, în

lungime de 1,5 km, precum i la limita de jude  cu Satu Mare i localitatea
rca a, pe DJ 193 E, în lungime de 2 km.

Ast zi, 7 septembrie 2009 au început lucr rile de trasare de covoare
asfaltice pe urm toarele tronsoane:

DJ 193 E Asuaju de Sus (lungimea total  la finalizare va fi de 2 km)
DJ 185 Valea Vi eului – Bistra (în lungime de 3 km)
DJ 171 Suciu de Sus – Rogoz (30 km), unde se aplic  tratament.

Consiliul jude ean se ocup i de marcarea corespunz toare a
drumurilor jude ene aflate în administrare, fapt pentru care s-au executat
marcaje pe urm toarele por iuni de drum:

DJ 109 F  la limita cu jude ul S laj: Baba – Târgu L pu – Rotunda, în
lungime de 48 de km

DJ 184 Cavnic – Baia Sprie, 22 de km
DJ 183 C uior pe 3 kilometri
DJ 109 C B iu , în lungime de 4 km.

În acest scop au fost comandate 580 de table de marcaj rutier i 100 de
stâlpi ce urmeaz  a fi monta i în locurile unde este nevoie.
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