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Comunicat de presă

Finalizarea proiectului de reabilitare a drumului judeţean 
DJ 108A: DN 1F – Românaşi – Creaca – Jibou – Benesat

Consiliul Judeţean Sălaj finalizează la 31 decembrie 2013 implementarea proiectului

„Reabilitarea drumului judeţean DJ 108A: DN 1F – Românaşi – Creaca – Jibou – Benesat”,

realizat  prin  Programul  Operaţional  Regional  2007-2013,  Axa  2,  Domeniul  Major  de

Intervenţie 2.1, având ca sursă  de finanţare  Fondul  European de Dezvoltare  Regională

(85%), Bugetul de stat (13%) şi contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Sălaj (2%).

Astfel, Consiliul Judeţean Sălaj reuşeşte să implementeze cu succes cel de-al doilea

mare proiect de reabilitare a unui drum judeţean, după tronsonul Ciucea-Crasna-Vîrşolţ, a

cărui recepţie la terminarea lucrărilor a avut loc în luna decembrie 2011.

Prin investiţia realizată, cu o valoare totală de 102.697.090,61 lei, s-au reabilitat şi

modernizat 36,311 km de drum, a fost reabilitată componenta carosabilă pe o suprafaţă de

236.022 mp, au fost construite  3 poduri, 96 de podeţe  transversale şi laterale şi 981 de

accese  la  proprietăţi,  alte  4  poduri şi  21  de podeţe existente  fiind  reabilitate  şi

consolidate. De asemenea, au fost amenajate 36.300 ml de şanţuri şi 24.500 m de trotuare.

Reabilitarea acestui drum a fost impusă de necesitatea îmbunătăţirii  condiţiilor  de

circulaţie pe drumul ce realizează legătura localităţilor situate în zona Meseşului şi Jibou cu

municipiile importante din zonă, respectiv Cluj-Napoca, Baia Mare, Zalău, Satu Mare şi Dej,

creându-se  astfel  o  alternativă  de  traseu la  drumurile  naţionale  DN1F şi  DN 1H pentru

accesul înspre şi dinspre zona Jibou –  Baia Mare, Satu-Mare, Cluj şi Oradea.
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Investiţia  realizată va  asigura  de  asemenea  îmbunătăţirea  fluxurilor  de  transport

înspre principalele centre industriale şi de comerţ din regiune, cu un impact pozitiv asupra

utilizării  resurselor locale, acces îmbunătăţit la pieţe, constituind şi un factor catalizator

pentru dezvoltarea generală a Sălajului.

Tiberiu  MARC 

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj

        

Date de contact:
Consiliul Judeţean Sălaj
Direcţia Managementul Proiectelor şi Dezvoltare Regională
e-mail: integrarecjsj@yahoo.com 
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
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