CJ Dolj a scos la licitație modernizarea drumului spre Cetate
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Modernizarea DJ 552, care leagă Craiova de comuna Cetate, va costa aproape 50 de
miliane de euro.
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Consiliul Județean Dolj a anunțat astăzi demararea licitației pentru modernizare Drumului
Județean 522 Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Vîrtop – Caraula – Cetate.
Deși peticită frecvent în ultimii ani, șoseaua se află într-o stare proastă și are nevoie urgentă de
reparații ample.
Valoarea totală a proiectului cu finanțare europeană a fost majorată la aproape 50 de milioane
de euro, prin hotărâre a Consiliului Județean (CJ) Dolj, ofertele putând fi depuse până la data
de 9 septembrie.
Președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a subliniat importanța drumului pentru locuitorii județului:
„Modernizarea DJ 552 Craiova – Cetate reprezintă cel mai amplu proiect derulat de
instituția noastră în actualul exercițiu financiar, din punct de vedere al valorii. În egală
măsură, este și una dintre cele mai semnificative investiții în domeniul infrastructurii
rutiere, având în vedere faptul că vorbim despre al treilea drum județean, ca lungime, din
Dolj, o arteră care măsoară aproximativ 70 de kilometri și conectează opt localități, cu o
populație totală de aproape 330.000 de persoane".
Din punct de vedere tehnic, proiectul include modernizarea părții carosabile, dar și amenajarea
a peste 21 de kilometri de trotuare și de piste pentru biciclete, îmbunătățirea condițiilor pentru
transportul public prin realizarea a 14 stații de autobuz, modernizarea a 9 poduri și a 31 de
podețe, precum și construirea altor 11.
Lucrarea este segmentată în două loturi, din considerente de complexitate.
Proiectul ,,Modernizarea DJ 552 Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Caraula –
Cetate, km 4+200 – 71+771“ este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 –
2020, având o valoare totală de 234.692.016,98 lei (echivalentul a 49.616.713,60 euro).
Potrivit anunțului de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, contractul de
execuție a lucrărilor de modernizare are o valoare estimată de 182.388.739,84 lei, fără TVA, din
care 88.297.880,38 lei pentru lotul I (tronsonul cuprins între km 4+200 și km 31+850) și
94.090.859,46 lei pentru lotul II (tronsonul cuprins între km 31+850 și km 71+771).
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