Priorităţile Maramureşului în materie de drumuri în 2018
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Ca la orice început de an, autorităţile judeţene îşi fac planuri, conştiente fiind însă că
acestea depind în mare măsură de banii care vor veni de la nivel central. Un lucru este cât se
poate de clar, însă. Anul 2018 ar urma să aducă finalizarea a trei tronsoane de drum naţional
18, astfel că din acest an se va putea spune că legătura Maramureşului cu judeţul Suceava pe
drumul naţional va fi la standarde europene.
„Sper, în acest an, să finalizăm Gutâiul.
S-a vorbit de 1 decembrie 2017, ca dată de finalizare a acestor lucrări, dar, din păcate, termenul
s-a prelungit. La un moment dat au dispărut muncitorii de pe Gutâi, au fost redirecţionaţi către o
autostradă, unde au câştigat licitaţia, iar aici au subcontractat lucrarea. Mai sunt de montat
parapeţii, făcute parcările, mai sunt câteva luni bune de lucru, dar sperăm ca până în vară să
finalizăm acest drum. Pe zona Moisei – Borşa-Cârlibaba lucrările sunt destul de avansate, acolo
sunt alte firme care gestionează lucrarea. Aici lucrările se vor finaliza în acest an, aşa am primit
asigurări.
În afară de DN 18,
Baia Sprie – Sighet, respectiv Moisei – Cârlibaba, pentru acest an avem ca prioritate Valea Izei
(unde s-a primit finanţare), Drumul Nordului (unde s-a primit, de asemenea, finanţare), respectiv
DN 18 B (unde ne-am dori o reabilitare, măcar parţială a drumului). Aici avem două alunecări de
teren, una la Groşi, iar o a doua la Rohia, se fac verificări pentru a se găsi soluţii de reabilitare a
acelor zone cu probleme. Ceva finanţări s-au primit şi pentru Valea Ruscovei.

Cam astea ar fi priorităţile anului 2018, din punct de vedere al infrastructurii rutiere. Noi, ca
instituţie, oricum nu putem face investiţii, eventual putem face demersuri către cei care le pot
face”, a precizat, pentru Infomm.ro, prefectul judeţului Maramureş, Vasile Moldovan.
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