Continuă modernizarea drumurilor din județul Bacău. S-au asfaltat 10 kilometri
din DJ.243 B Stănișești-Motoșeni

Zilele acestea, la Stănișești se lucrează cu zeci de utilaje și efective crescute, pentru
turnarea primului strat de asfalt. Beneficiarii direcți ai acestei investiții a Consiliului Județean
Bacău sunt cei peste 7 000 de locuitori care trăiesc în comunele Stănișești și Motoșeni.
Sectorul de drum județean care se modernizează are o lungime totală de 15.5 km și nu a
fost asfaltat niciodată. Valoarea contractului de proiectare și execuție este de 30 de milioane de
lei. Zilele acestea a fost turnat primul strat de asfalt pe o lungime de 10 kilometri.
„Doresc pe acestă cale să îl felicit pe primarul Bogdan Teodor Popa pentru implicarea
deosebită și pentru tot ce a realizat în comună în ultimii ani. Toate școlile au fost modernizate și
o parte din drumurile locale au fost asfaltate și modernizate”, a precizat Sorin Brașoveanu,
președintele Consiliului Județean Bacău.
Lucrările la DJ 243 B Stănișești-Motoșeni sunt finanțate prin Programul Național de
Dezvoltare Locală.
Pe 14 martie 2017 au fost depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene documentațiile tehnico-economice aferente unui număr de 9
proiecte de reabilitare și modernizare de drumuri județene propuse spre finanțare.
Obiectivele propuse spre finanțare au fost:
– DJ 241 B Pădureni-Godovana, lungime de 15.43 km;
– DJ 252F, Ungureni-Gârla Anei-Bărtășești, lungime 13.8 km;
– DJ 243B, Vultureni (intersecție cu DJ 241A) – Parincea (intersecție cu DJ 252),
lungime de 21.33km;
– DJ 243B, Motoșeni-Stănișești, lungime de 15 km;
– DJ 252A, Horgești-Răcătăul de Jos (DJ 252B), lungime de 7.4 km;
– DJ 119, la Ciucani, lungime 2.25 km;
– DJ 123, limită județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești – DN 12A, lungime 21.10
km;
– DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, lungime 15.06km;
– DJ 117, Poduri, lungime 4.18 km.
Pe 11 aprilie 2019, a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru drumul
Motoșeni-Gura Crăiești-Benești-Balotești-Stănișești, DJ 243B.
În ziua de 22 octombrie 2019 a fost eliberat ordinul de începere a lucrărilor. Profitând de
vremea favorabilă, antreprenorul a lucrat și în timpul iernii, ocazie cu care a făcut lucrări de
pregătire a asfaltării, a săpat șanțuri pentru rigole și au fost conturate locurile în care sunt
realizate podețe. În cadrul acestei investiții vor fi reabilitate 7 poduri existente, vor fi
redimensionate 92 podețe și se vor construi șanțuri și rigole.

