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Recepţia lucrărilor la DN 18 Baia Mare –Sighet ar urma să se facă în toamna acestui an,
după ce maramureşenii au trebuit să aştepte aproximativ opt ani de zile până să vadă finalizat
drumul naţional. În acest moment se lucrează la marcajele rutiere, după care se va trece la
montarea plaselor de protecţie în zonele vulnerabile de pe acest traseu.
Un minus la
acest proiect ar fi lipsa toaletelor din parcările amenajate de-a lungul Pasului Gutâi. Totuşi, în
vârful Pasului Gutâi ar putea reapare acea toaletă publică care a mai existat cândva, cel mai
probabil urmând a fi cu plată. Toaleta publică care a existat la un moment dat în apropierea
hanului (şi care azi nu mai există) era una insalubră, de care nu se ocupa nimeni.

“Tronsonul DN18 Baia Mare – Sighet, după cum ştiţi, s-a promis finalizarea lui la 1 decembrie
2017. Iată că ne apropiem de 1 decembrie 2018, sperăm constructorul ca până la acea dată să
îşi onoreze obligaţiile contractuale. Stratul de asfalt s-a turnat încă de anul trecut, acum se
continuă montarea parapeţilor, iar, mai nou, de aproximativ două săptămâni, se execută
marcajele rutiere. S-a ajuns cu marcajele rutiere până în vârful Pasului Gutâi, sperăm să se
finalizeze cât mai repede. Au fost probleme la un moment dat cu forţa de muncă, care nu era de
găsit. Firma are mai multe lucrări prin ţară, iar prin toamna anului trecut au avut probleme cu
personalul, dar am înţeles că au găsit oameni din zonă pentru lucru. Am văzut că se apropie de
finalizare şi parcările. Toalete nu sunt prevăzute în proiect, dar noii proprietari ai hanului din
vârful Pasului Gutâi au promis că vor amenaja o toaletă publică, în afara localului.

A existat o astfel de toaletă publică şi înainte, dar în han toaleta era doar pentru clienţii localului.
Cât priveşte toaletele ecologice din parcări, am discutat cu constructorul şi nici acestea nu au
fost prevăzute în proiect”, a declarat, pentru Axanews.ro, prefectul de Maramureş, Vasile
Moldovan.

Cât priveşte DN18 Moisei – Borşa Şesuri, aici nu sunt probleme. Acolo vor fi parcări mai
generoase, una la ieşirea din Borşa, de vreo 5000 mp, iar una în Pasul Prislop. Şi aici probabil
că nu vom avea WC-uri.
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Tot legat de drumurile naţionale şi judeţene, pregătirile pentru iarnă încă nu au demarat, dar din
octombrie se vor derula procedurile privind verificarea stocurilor de material antiderapant,
verificarea contractelor, a utilajelor de deszăpezire pe fiecare localitate ş.a.m.d.
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