
CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ                                                                                            

Comunicat de presă

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

Consiliul Judeţean Sălaj organizează în data de  04.10.2013 recepţia la terminarea
lucrărilor pentru proiectul „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%).

Consecvent  obiectivelor  propuse  pentru  îmbunătăţirea  infrastructurii  rutiere,
Consiliul Judeţean Sălaj finalizează 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. 

Astfel, prin această investiţie, cu o valoare totală de 102.697.090,61 lei, din care
co-finanţarea Beneficiarului  1.729.139,04 lei (conform Contractului de finanţare) au fost
obţinute următoarele rezultate directe: 

- 36,311 km de drum reabilitat şi modernizat;
- 236.022 mp – suprafaţă carosabilă reabilitată;
- 3 poduri nou construite;
- 4 poduri reabilitate şi consolidate;
- 36.300 ml şanţuri amenajate;
- 75 podeţe nou construite;
- 21 podeţe reabilitate.

Toţi factorii  implicaţi în implementarea acestui proiect, Antreprenorul – Asocierea
formată din SC Shapir Structures 1991 Ltd, SC Drum Construct SRL, SC Inserco SRL şi SC
Trans Bitum SRL, Inginerul - firma SC Ecoterra SRL şi Proiectantul - SC Search Corporation
SRL,  sub coordonarea echipei  de proiect, şi-au dat concursul  pentru finalizarea în bune
condiţii  a  lucrărilor  de  reabilitare,  depăşind  cu  succes  şi  responsabilitate  dificultăţile
apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Prin investiţia realizată, Consiliul Judeţean Sălaj creează o alternativă de traseu la
drumurile naţionale DN 1F şi DN 1H pentru accesul înspre şi dinspre zona Jibou –  Baia Mare,
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Satu Mare, Cluj şi Oradea, reuşind să reabiliteze o axă majoră de circulaţie şi comunicare
atât  pentru  judeţul  Sălaj,  cât  şi  în  conectarea  cu  municipii  importante  din  zonă:
Cluj-Napoca, Baia Mare, Zalău, Satu Mare, Dej.

Accesibilitatea  îmbunătăţită,  mobilitatea  crescută  a  bunurilor  şi  persoanelor  sunt
factorii care contribuie în cea mai mare măsură la dezvoltarea economică a zonei, creşterea
schimburilor  comerciale,  atragerea  investiţiilor,  menţinerea  investiţiilor  existente,
dezvoltarea turismului, acces la forţa de muncă.

Investiţia  realizată  va  asigura  astfel  îmbunătăţirea  fluxurilor  de  transport  înspre
principalele  centre  industriale  şi  de  comerţ  din  regiune,  cu  un  impact  puternic  asupra
utilizării resurselor locale, acces îmbunătăţit la pieţe, constituind şi un factor catalizator
pentru cooperare interregională.

Tiberiu  MARC 

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj
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