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Lucrări de asfaltare inspectate de prefect
Programul de reabilitare şi întreţinere a drumurilor naţionale din judeţ, stabilit de Direcţia
Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi (DRDP), prin Secţia Drumuri Naţionale (SDN), este în
continuare în atenţia prefectului judeţului.
În cursul zilei de azi, însoţit de şeful SDN, Viorel Zacreţchi, prefectul Dan Şlincu a ajuns
la Săveni pentru a inspecta lucrările de asfaltare a tronsonului de aproximativ 18 kilometri, până
la Manoleasa, la intersecţia cu drumul naţional Manoleasa – Rădăuţi Prut. Au fost prezenţi şi
senatorul Lucian Trufin dar şi primarul oraşului Săveni, Relu Târzioru.
Începute ieri, lucrările care constau în amenajarea unui covor asfaltic, au acoperit deja
patru kilometri, deocamdată doar pe un singur fir.
”Am programat ca aceste lucrări să se finalizeze până pe data de 10 septembrie, cu tot
cu execuţia marcajelor rutiere”, a precizat Viorel Zacreţchi, şeful SDN, adăugând că bugetul
alocat pentru acest tronson a fost de patru milioane de lei.
Următorul drum care va avea covor asfaltic este Darabani – Păltiniş, pe o porţiune de 10
kilometri, lucrările urmând să înceapă imediat ce vor fi finalizate cele de pe Săveni - Manoleasa.
Covor asfaltic va fi amenajat şi pe tronsonul naţional de piatră dintre Manoleasa şi
Rădăuţi Prut, după ce membrii Comisiei Tehnice DRDP au stabilit cea mai viabilă variantă în
urma recepţiei efectuate în urmă cu aproximativ două săptămâni. Asta după ce pe trei porţiuni de
drum au fost amenajate trei lucrări experimentale, covorul asfaltic dovedindu-se a fi cea mai
bună soluţie. Urmează astfel scoaterea la licitaţie a lucrărilor, adică proiectare şi execuţie iar în
cazul în care nu vor fi contestaţii, drumarii speră ca până la sfârşitul anului, acest drum de
aproximativ 35 de kilometri să fie în totalitate reabilitat.
La finele acestei luni se va încheia şi contractul de furnizare a mixturii asfaltice pentru
execuţia lucrărilor de plombare a unor drumuri în vederea pregătirii acestora pentru sezonul rece,
în special pe tronsoanele Dorohoi – Vârfu Câmpului, Hudeşti – Mlenăuţi şi Santa Mare Ştefăneşti.
Până în prezent, pe drumurile naţionale din judeţ au fost executaţi, la capitolul
”întreţinere”, 35.000 metri pătraţi de plombări, 10.000 metri liniari de colmatări şi 1.500 metri
pătraţi de burduşiri dar au fost amenajate şi două covoare asfaltice, pe drumul Botoşani – Săveni
(27 de kilometri) şi Dorohoi – Darabani (17 kilometri).
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