Obiectiv de investiție :
ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 140 TUREA-CORNEȘTI
COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ

Din anul 2008, an în care am fost ales primarul acestei comune, am început pregătirea
documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor pentru mai multe proiecte benefice
Comunei Gârbău și implicit a localității Cornești prin inițierea unui Studiu de Fezabilitate a
drumului comunal Turea - Cornești, urmând pregătirea Proiectulului Tehnic și partea cea mai
grea finanțarea lucrării și implementarea proiectului.
Toate aceste demersuri au durat datorită avizării proiectului și a emiterii autorizației
de construire, cetățenii localității nu mai aveau răbdare și mulți nici nu mai credeau că se va
realiza acest proiect. Dar cu multă răbdare, înțelepciune, nenumărate drumuri la Ministerul
Dezvoltării, am reușit să finalizez acest proiect benefic cetățenilor din localitate pentru a putea
circula în condiții bune și de siguranță.
În perioada în care s-au demarat lucrările la acest drum și până în anul 2018 când s-a
turnat ultimul metru de asflat, pentru mine, ca și primar a fost o responsabilitate și o presiune
enormă pentru a putea finaliza cu bine acest proiect. Asfaltarea acestui drum comunal ridică
foarte mult calitatea vieții locuitorilor din Cornești și deschide multe variante de dezvoltare și
un acces mult mai ușor în zonă pentru orice fel de activitate. Mă bucur că am reușit să finalizez
acest drum pentru ca toți cetățenii să ajungă într-un timp relativ scurt acasă de la locul de
muncă, școli sau alte activități și pentru alte persoane care vin la Sfânta Biserica din localitate,
drumul să nu mai fie un chin și un mare disconfort.
Aș fi vrut să mai spun foarte multe despre această lucrare dar cred că în câteva cuvinte
am reușit să vă informez despre acest proiect important care a durat ceva timp datorită faptului
că aprobările, avizele de la diferite instituții au necesitat timp, organizarea licitației și nu în
ultimul rând execuția lucrărilor pe etape. Pe parcursul anilor nu a fost ușor pentru cei care au
circulat zilnic în perioada de executare a drumului comunal ce leagă localitatea Cornești de
centru de comună.
Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că acest proiect : ASFALTARE DRUM
COMUNAL TUREA - CORNEȘTI ( DC 140), COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ,
a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL în baza Contractului de
finanțare nr.11537/30.06.2015, în valoare de 4.487.281 lei.
Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 13470 din 28.12.2015 încheiat
între COMUNA GÂRBĂU reprezentată prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian și
SC CONSTRUCT PEROM SRL, firma câștigătoare în urma licitației, și în baza autorizației
de construire nr. 67, eliberată de Consiliul Județean Cluj la data de 31.07.2015 cu valabilitate
până la data de 05.04.2019.
Valoarea totală a contractului de execuție lucrări nr. 13470/28.12.2015, executant SC
CONSTRUCT PEROM SRL în valoare de 3.264.288,16 lei.
Execuția lucrărilor s-a făcut pe baza următoarelor proiecte : nr. 12/2014 elaborată de
SC SIAB DEVELPOMENT SRL , în calitate de proiectant general și SC EUROMAST
CONSTRUCT SRL, în calitate de proiectant de specialitate.

Lungimea totală : 4543 m din care :
- tronson I : 4237 m
- tronson II : 306 m
Din punctul meu de vedere consider că proiectul a fost respectat și finalizat cu succes
în primul rând pentru a se putea circula în condiții de siguranță și nu în ultimul rând pentru
dezvoltarea comunei.
Ori de câte ori va fi necesar voi interveni pentru rezolvarea problemelor care vor
apărea.
Etapele lucrării "ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 140 TUREA-CORNEȘTI
COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ"

