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Anul Nou vine cu vesti bune: începerea constructiei variantei
ocolitoare a municipiului Bârlad!

SEMNE BUNE ANUL ARE Directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP)
Iasi, ing. Ovidiu Laicu, vine cu precizãri referitoare la construirea Variantei Ocolitoare a
municipiului Bârlad, care va începe la jumãtatea anului viitor. Pânã atunci însã, vor avea
loc câteva licitatii, deja apãrute pe SEAP, pentru revizuirea studiului de fezabilitate,
realizare Proiect Tehnic si achizitii de utilaje pentru constructia drumului. Dupã care se va
semna contractul de executie, între DRDP Iasi si Primãria Bârlad, deoarece executarea
acestui important obiectiv, major pentru bârlãdeni putem spune, va fi fãcutã în regie
proprie a DRDP Iasi.

Vesti extraordinare pentru bârlãdeni. Soseaua de centurã a Bârladului va deveni realitate! Ing.
Ovidiu Laicu, directorul DRDP Iasi, a precizat pentru ziarul nostru care sunt etapele ce mai
trebuiesc parcurse pânã când va demara efectiv constructia ei, prevãzutã sã înceapã în luna
iulie, anul viitor. “Se va face cu sigurantã. Noi am demarat deja pe SEAP achizitiile de utilaje,
pentru cã vom executa lucrarea în regie proprie. Avem utilaje, însã mai sunt necesare, nefiind
suficiente. Alocatia bugetarã pentru Varianta de ocolire a Bârladului este de 10 000 000 de lei,
existând deja banii alocati din acest an. Lungimea soselei de centurã va fi de 11,281 km. Vã
punem la dispozitie planul exact asa cum se va desfãsura pânã la începerea lucrãrilor”, a spus
Ovidiu Laicu.
Varianta de ocolire Bârlad (Judetul VASLUI)
Alocatie bugetara 2016: 10,000.00 mii lei
Lungime: 11,281 km (platforma de 10m, 2 benzi de circulatie) Valoare estimata executie:
197.078 mii lei
Durata de executie: 24 luni
Stadiul actual: Revizuirea studiului de fezabilitate este necesarã datoritã schimbãrii
normelor tehnice; conexiunii cu DN 24 (reabilitatã prin fonduri europene nerambursabile);
implementarea de cãtre autoritãtile locale a unor proiecte locale cu finantare nerambursabilã,
interferând cu traseul variantei
Noiembrie 2016 – finalizare documentatie licitatie revizuire SF si realizare PT
Trim. I 2017- finalizare procedura de licitatie revizuire SF +realizare PT si semnare contract
Martie 2017
Derulare contract Revizuire SF+ realizare PT: termen 8 luni de la data semnãrii
contractului
Aprilie 2017 – iulie 2017: derulare procedurã achizitie contract executie lucrãri
Iulie 2017 semnare contract executie lucrãri

