
Comunicat presă lucrări de plombare pe drumurile judeţene 
 

În cadrul programului de întreţinere a infrastructurii rutiere judeţene a fost dat 

ordinul de începere a lucrărilor de plombare a drumurilor judeţene. Vor fi executate plombe 

cu mixtură asfaltică şi lucrări de refacere a porţiunilor de drum judeţean care prezintă 

cedări în fundaţie pe  o suprafaţă estimată de 75.000 metri pătraţi, dintre care 42.500 metri 

pătraţi anul acesta.   

“Este vorba de un acord - cadru pe doi ani, astfel încât să nu repetăm procedurile 

de organizare a licitaţiei în fiecare an. Astfel, în 2018,  vom putea începe lucrările de 

întreţinere a drumurilor judeţene imediat ce vremea ne va putea permite. Anul acesta vom 

interveni cu plombe în toate zonele unde sunt gropi în asfalt, pentru a asigura condiţii 

normale de circulaţie. Vom începe cu porţiunile cele mai afectate, cum sunt cele dintre 

Matca şi Cudalbi sau între Smârdan şi Slobozia Conachi.  Aceste segmente de drum 

judeţean vor intra din 2018 într-un amplu proces de reabilitare şi modernizare pentru care 

avem sursă de finanţare şi am demarat deja procedurile de achiziţie publică”, a declarat 

Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 

  

Primele lucrări de plombare vor fi executate pe: 

- DJ 251 Galaţi – Slobozia Conachi  şi  Matca – Cudalbi - 7 605 metri pătraţi 

- DJ 242 Folteşti – Târgu Bujor – Vârlezi - 5558  metri pătraţi 

- DJ 242 B Târgu Bujor – Băneasa – Bereşti – Pleşa - 5770 metri pătraţi 

Au fost predate amplasamentele şi vor fi realizate lucrări de intervenţie cu mixtura asfaltică 

şi pe: 

- DJ 251 A Matca – Drăguşeni 

- DJ 241 Gara Berheci – Gohor   

- DJ 240 Ţigăneşti  - Ghidigeni   

- DJ 242 A Bălăbăneşti – Găneşti   

- DJ 242 D Băneasa – Suceveni - Rogojeni   

- DJ 242 H Târgu Bujor – Jorăşti 

- DJ242 E Oancea – Roşcani – Băneasa 

- DJ 255 Fârtăneşti – Măstăcani 

- DJ 253 Viile – Băleni – Cudalbi 

- DJ  251 G Vărlezi – Valea Mărului 

- DJ 251 C Valea Mărului – Smulţi – Crăieşti 

- DJ  255 C Smârdan – Cişmele 

- DJ 251 K în zona localităţii Schela 

- DJ 251 L în zona localităţii Schela 

- DJ 255 Independenţa – Izvoarele – Slobozia Conachi 

În perioada următoare vor fi predate şi restul amplasamentelor, astfel încât toate 

zonele cu probleme să intre în cadrul acestui program de întreţinere. Anul acesta valoarea 

investiţiei este de 2.304.351 lei, iar valoarea totală a contractului pe cei doi ani este de 

4.069.068 lei, din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Galaţi.  

 


