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Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 14 decembrie 2017, indicatorii tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Modernizare DN 28B, Târgu Frumos –
Botoşani, km 0+000 - km 76+758”, de pe raza judeţelor Iaşi şi Botoşani.
În acelaşi timp, a fost aprobat şi amendamentul privind finanţarea obiectivului prin
bugetul de stat pe anul 2018.
Potrivit Hotărârii de Guvern, finanţarea reabilitării şi modernizării acestui drum
naţional se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi
din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate.
Responsabil de modul de utilizare a sumei alocate este Ministerul Transporturilor, prin
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
„Este una dintre cele mai circulate rute interjudeţene din partea de nord a
Moldovei şi ne bucurăm că am reuşit obţinerea finanţării pentru modernizare. A fost un
efort comun al reprezentanţilor DRDP Iaşi, alături de parlamentari şi specialişti ai
Regionalei şi ai CNAIR, încununat de succes, după numeroase întâlniri interministeriale
pentru obţinerea avizelor şi semnăturilor necesare.
Imediat după aprobarea bugetului pe 2018, vom scoate la licitaţie lucrările de
proiectare şi execuţie. După această etapă, sperăm ca în maximum şase luni să putem da
ordinul de începere a lucrărilor”, a declarat ing. Ovidiu-Mugurel Laicu, director general
regional al DRDP Iaşi.

Potrivit anexelor aceleiaşi Hotărâri de Guvern, din expertizele tehnice şi studiul
geotehnic rezultă că structura rutieră prezintă degradări multiple, cum ar fi faianţări, făgaşe
longitudinale, burduşiri, tasări locale, fisuri şi crăpături multiple şi ruperi ale marginii
drumului. Astfel, acostamentele sunt erodate şi tasate, datorită drenajului necorespunzător şi
circulaţiei autovehiculelor grele. Şanţurile şi rigolele sunt în general din pământ, nepermiţând
scurgerea apelor în condiţii corespunzătoare.
Obiectivul prevede reabilitarea a 71,512 km de drum, valoarea totală a investiţiei
guvernamentale ridicându-se la 365.956.000 lei.
Lucrările sunt estimate a fi executate în 24 de luni din momentul semnării contractelor
de proiectare şi execuţie.

BIROUL DE PRESĂ

