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Drumul Judeţean 651B Bălceşti-Goruneşti se apropie de finalizare
În data de 19 iunie 2011 va avea loc finalizarea proiectului „Modernizare
DJ 651B Bălceşti – Goruneşti – limită Judeţ Olt km 0 + 000 – 12 + 500”, proiect
implementat de Consiliul Judeţean Vâlcea în calitate de beneficiar începând cu luna
decembrie 2008.
Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa
prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale.
Valoarea finală de 11.650.518 lei reprezintă fonduri asigurate de Fondul European de
Dezvoltare Regională, bugetul naţional şi Consiliului Judeţean.
„Realizarea acestui proiect reprezintă un mare succes pentru judeţul
nostru, marea parte a infrastructurii de drumuri aflându-se într-o stare tehnică
necorespunzătoare. Rezultatele proiectului cuprind reabilitarea a 11,253 km de
drum, realizarea a 9 podeţe tubulare cu diametrul de 1000 mm, 374 podeţe de
acces la proprietăţi cu diametrul de 400 mm şi lungimea de 4 m şi 38 podeţe cu
diametru de 500 mm pe drumuri laterale, care au fost amenajate prin balastare
pe o lungime de 50 de metri, cu un strat de 30 de cm grosime. De asemenea, au
fost montaţi parapeţi metalici pe o lungime de 768 metri liniari şi au fost
executaţi 5711 metri liniari de şanţuri pereate.
Faţă de valoarea iniţială aprobată, proiectul a înregistrat o economie de
aproape 8 milioane lei, ceea ce dă posibilitatea finanţării suplimentare a altor
proiecte pe Axa prioritară 2, foarte solicitată de autorităţile publice locale”, a
declarat Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
„Reabilitarea celor 11,253 km de drum judeţean şi montarea parapeţilor
metalici contribuie în mod semnificativ la fluidizarea circulaţiei şi mărirea
gradului de siguranţă a traficului în zona oraşului Bălceşti. De asemenea, este
aşteptată o reducere de aproape 50% a costurilor legate de întreţinerea periodică
a drumului”, a declarat Florea Mierluş, director executiv al Direcţiei Tehnice din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.
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