
DJ 106D Rasinari - Poplaca - Orlat, atacat pe toate tronsoanele
Lucrarile de reabilitare a proiectului "Modernizarea DJ 106 D Rasinari - Poplaca - Orlat - intersectie DJ
106 E, km 17 - 31, inclusiv pod la intersectia cu DJ 106 A " se afla in grafic, potrivit reprezentantilor
Consiliului Judetean. Pe langa lucrarile de terasamente aflate in desfasurare, de miercuri vor fi reluate si
cele de la podul situat la intrarea in Rasinari. Lucrarile la pod vor dura aproximativ 3 luni, perioada in
care pe DJ 106 A , se va circula pe un singur sens, cu semaforizare corespunzatoare, existand acordul IPJ
Sibiu in acest sens. Specialistii CJ apreciaza ca din totalul lucrarilor de efectuat, s-au executat pana in
prezent circa 9% din drum si 9,5% din pod (lucrarile au inceput in decembrie 2010). Pe tronsoanele aflate
deja in lucru, urmeaza asternerea pietrei sparte, executia podetelor si amenajarea intersectiilor cu
drumurile laterale circulabile. Reabilitarea si asfaltarea drumului presupune si mutarea a 4 stalpi ai liniei
electrice aeriene de 20 kV si consolidarea fundatiei a inca 4 stalpi, lucrare ce va dura circa 30 zile si care
nu va afecta lucrarile programate la drum. in acest sens, responsabilii investitiei adreseaza cetatenilor din
Rasinari rugamintea de a-si retrage, acolo unde este cazul, gardurile de pe proprietatea domeniului
public, pentru a se realiza drumul judetean conform proiectului tehnic si pentru a asigura conditii de trafic
confortabile si moderne. 
  
  Lucrari pe portiunea Poplaca - Gura Raului
  
  Lucrari de modernizare se desfasoara in paralel si pe tronsonul cuprins intre km21 - 27 (5,705 km),
respectiv intre localitatile Poplaca si Gura Raului. Aici, interventiile vizeaza decopertarea stratului
vegetal de pe marginile amplasamentului drumului, asigurandu-se latimea prevazuta in proiectul tehnic,
intre km 21+745 - 27+450; trasare, montare borne, largire drum intre km 21+745 - 27+450 si executie
casetari (partea dreapta si partea stanga) intre km 21+745 - 27+450. Totodata, s-a asternut si compactat
stratul de balast de 25 cm pe tronsoanele cuprinse intre km 21+745 - 22+345 si 26+500 - 27+450 si s-au
executat santuri stanga - dreapta pe tronsonul dintre km 21+745 - 22+600. in paralel, s-a asternut primul
strat de piatra sparta de 8 cm, pe 0,6 km intre km 26+850 - 27+450. 
  
  Drum de 17 milioane de lei 
  
  Valoarea proiectului se ridica la aproape 17 milioane lei. Cu un buget total de peste 16,88 milioane lei,
din care 13,9 fonduri nerambursabile atrase de Consiliul Judetean, proiectul prevede reabilitarea
drumului judetean care leaga zona centrala a judetului Sibiu de Marginimea Sibiului. Principalul obiectiv
al proiectului "Modernizarea DJ 106 D Rasinari - Poplaca - Orlat - Intersectia cu DJ 106E " este cresterea
atractivitatii zonei turistice a Marginimii Sibiului, prin imbunatatirea accesului in acest areal. Cu ajutorul
fondurilor nerambursabile REGIO, prin proiect se vor moderniza 13,776 kilometri din DJ 106D si se va
construi un nou pod peste raul Sevis. 
  
  Datorita faptului ca Primaria Poplaca a venit cu solicitarea de a corela executia drumului cu executia
bransamentelor la apa si canal a locuitorilor aflati pe tronsonul de 1,5 km comun cu DJ 106 D, se
estimeaza ca proiectul se va finaliza in 30 aprilie 2012. Totodata, receptia la terminarea lucrarilor este
programata in luna august 2012. 
  

Cuvinte cheie: orlat  rasinari  poplaca  marginimea sibiului  gura raului  sibiul  ipj sibiu  consiliului
judetean  consiliul judetean  fonduri nerambursabile  altar  lucrarile de reabilitare  caseta  amenajare  fun

Pagina 1 / 1

\
\
\
\
https://www.sibiul.ro/cauta/1/orlat
https://www.sibiul.ro/cauta/1/rasinari
https://www.sibiul.ro/cauta/1/poplaca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/marginimea+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/gura+raului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ipj+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliului+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliului+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fonduri+nerambursabile
https://www.sibiul.ro/cauta/1/altar
https://www.sibiul.ro/cauta/1/lucrarile+de+reabilitare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/caseta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/amenajare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fun

