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Lucrări de peste 96 milioane euro pe drumurile județene din Sibiu
 Peste 143 km în modernizare și reabilitare
 Fonduri proprii, guvernamentale și europene
 10 proiecte în derulare pe infrastructura rutieră
Transportul rutier este cel mai folosit mijloc de deplasare a cetățenilor din județul Sibiu, sens în care Consiliul
Județean Sibiu a alocat resurse importante în dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene.
Valoarea totală a proiectelor aflate în lucru în acest moment, în diverse stadii de realizare, este de peste 96
milioane euro, iar sumele provin din surse proprii, guvernamentale și europene. La baza realizării acestor
investiții au stat indicatori care țin de potențialul de creștere a zonei, starea drumului județean, dar și strategia
de dezvoltare a județului Sibiu.
“O bună conectivitate între UAT-uri este deosebit de importantă în dezvoltarea județului Sibiu motiv pentru
care modernizarea infrastructurii rutiere este o prioritate. Am alocat resursele necesare atât din bugetul
propriu, dar și prin accesarea fondurilor europene sau guvernamentale pentru a moderniza, repara sau
consolida mai multe tronsoane din județ. Până în acest moment suntem în grafic cu cele mai multe proiecte,
existând probleme cu un singur constructor care nu și-a îndeplinit prevederile contractuale, însă am demarat
procedurile de remediere a acestei situații “, a declarat Daniela Cîmpean – președinta Consiliului Județean
Sibiu.
Precizăm că toate proiectele, precum și întreaga rețea de drumuri județene, care însumează aproximativ 958
km, sunt monitorizate de echipa tehnică din cadrul CJ Sibiu, astfel încât toate lucrările să fie în conformitate
cu standardele impuse.
Vă prezentăm un sumar al tuturor proiectelor demarate de Consiliul Județean Sibiu pe drumurile județene.
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 107 B Păuca – Alămor – Mândra - Slimnic
 grad de realizare: 40%.
 valoarea totală a lucrărilor de execuție este de 103.512.917,08 lei cu TVA.
 lungimea drumului județean este de 33,394 km.
 termenul de finalizare este octombrie 2020
Revigorarea turismului în situl UNESCO Valea Viilor prin modernizarea drumului județean DJ142 G
Copșa Mică
 gradul de realizare: 95%
 valoarea totală a lucrărilor de execuție este de 22.975.443 lei cu TVA
 lungimea drumului județean este de 10,400 km
 termenul de finalizare este noiembrie 2020
Modernizare drum județean DJ106 T Ocna Sibiului – Topârcea - int. DJ106 G
 gradul de realizare: 13%. În momentul de față a fost notificată firma contractoare și s-au demarat
procedurile de remediere a situației
 valoarea totală a lucrărilor de proiectare și execuție este de 25.642.835,37 lei cu TVA
 lungimea drumului județean este de 14,837 km
 termenul de finalizare este iulie 2020
Modernizare drum județean DJ 106 C Sibiu – Cisnădie, tronsonul cuprins între km 1+176 - km 4+350
 stadiul lucrărilor: în proiectare tehnică - termen de finalizare iunie 2020, apoi se va emite ordinul de
începere a lucrărilor de execuție
 valoarea totală a lucrărilor de proiectare și execuție este de 18.101.245 lei cu TVA




lungimea drumului județean este de 3,174 km, cu extindere la 3 benzi de circulație
termenul de finalizare este decembrie 2020

Refacere drum județean DJ 106 E Cristian – Orlat – Săliște – Jina – limita cu jud. Alba
 gradul de realizare: 51%
 valoarea totală a contractului de proiectare și execuție este de 1.762.104,81 lei cu TVA
 lucrări de consolidare pe drum la km 45+400, km 45+550, 46+850, km 47+450, km 47+700”
 termenul de finalizare este mai 2020
Refacere drum județean DJ 106 E Cristian – Orlat – Săliște – Jina – limita cu jud. Alba
 gradul de realizare: 80%
 valoarea totală a contractului de proiectare și execuție este de 2.445.040,03 lei cu TVA
 lucrări de consolidare între localitățile Sibiel și Jina
 termenul de finalizare este mai 2020
Consolidare drum județean DJ 106 J intersecție DJ 106 A-Gura Râului - Orlat
 gradul de realizare: 82%
 valoarea totală a contractului de proiectare și execuție este de 2.945.325,66 lei cu TVA
 lucrări de consolidare între km 0+000 – 4+900
 termenul de finalizare este mai 2020
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 141 Mediaş - Moşna - Pelişor - Bîrghiş
 gradul de realizare a lucrărilor: 23%
 valoarea totală a lucrărilor de proiectare și execuție este de 55.797.071,09 lei cu TVA
 lungimea drumului județean este de 24,688 km
 termenul de finalizare este ianuarie 2022
Reabilitare drum județean DJ 106 Agnita - Sighişoara
 stadiu: contract de lucrări semnat, urmează predarea de amplasament și ordinul de începere
 valoarea totală a lucrărilor de execuție este de 94.344.647,58 lei cu TVA
 lungimea drumului județean este de 36,892 km (din care 21,779 km în jud. Sibiu)
 termenul de finalizare este de 30 de luni de la ordinul de începere.
Modernizare drum județean DJ 106 B A1 – Ocna Sibiului – Loamneş – Şoroştin – Ţapu
 stadiu: reluare procedură achiziție lucrări
 valoarea totală a lucrărilor de execuție este de 116.961.679,66 lei cu TVA
 lungimea drumului județean este de 34,993 km
 termenul de finalizare este de 24 de luni de la ordinul de începere, dar nu mai târziu de octombrie
2023.
De asemenea, S.C. Drumuri și Poduri SA Sibiu execută lucrări de reparații și întreținere pe drumurile județene
în vederea menținerii acestora la o stare tehnică corespunzătoare traficului în condiții de siguranță. Valoarea
totală a acestor lucrări în perioada mai – decembrie 2020 este estimată la 14.851.844,00 lei.
În luna mai 2020 sunt prevăzute realizarea de covoare asfaltice pe o lungime de cca 9 km pe următoarele
drumuri județene:
 DJ104 F - Glâmboaca – Săcădate
 DJ106 D – tronson Cisnădie - Cisnădioara
 DJ105 G - zona Racovița,
 DJ106 R – Sibiu - Poplaca, DJ 104 D- zona Brădeni.

