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5,3 milioane de euro pentru drumul din Filipeni
de Roxana Neagu - 7 martie 2019

Ieri, la Consiliul Județean Bacău, s-a semnat contractul de reabilitare a DJ 241 B, din comuna
Filipeni. O investiție prin PNDL II, în valoare de 5,3 milioane de euro, care va fi executată în
27 de luni.
Locuitorii din Filipeni au toate motivele să fie bucuroși cu privire la asfaltarea drumului
județean care traversează comuna: ieri s-a semnat contractul de execuție a acestei lucrări, de
15 kilometri, cu o asociere de firme din zona Ilfov, care a câștigat licitația. O investiție
așteptată, cu un istoric aparte, întrucât, de-a lungul timpului, locuitorii comunei au făcut
numeroase demersuri pentru a convinge autoritățile să asfalteze DJ 241 B: au scris petiții în
care au prezentat starea proastă a drumului, au protestat în centrul comunei Filipeni, iar în
februarie 2016 au trimis chiar și o delegație la Consiliul Județean Bacău. Li s-a spus că
investiția e costisitoare sau că pe fonduri europene nu e eligibilă, populația fiind puțină și
traficul, redus.
Rodica Ambrosie, aleasă primar în 2016, a promis că asfaltarea DJ 241 B va fi prioritatea zero
și că lucrările vor începe în mandatul său. S-a ținut de cuvânt: obiectivul a fost prins în PNDL
II (Programul Național de Dezvoltare Locală) și scos la licitație. Proiectul presupune turnarea
fundației din balast și piatră spartă, apoi a două straturi de asfalt, reabilitarea a 7 poduri și 92
de podețe, construirea de șanțuri și rigole și consolidarea cu un zid de sprijin lung de 250 m.
Constructorii care vor executa acest proiect sunt Asocierea Bertoni Construct SA Bragadiru,
care în trei luni va face proiectarea și în 24 de luni execuția propriu zisă.
„Trebuie spus că și omul sfințește locul. Doamna primar are astăzi în implementare, în
contractare, în licitație, în proiecte pe diferite programe de finanțare, investiții de
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aproape alte 5 milioane de euro. Deci, în următorii doi ani, în comuna Filipeni vor
intra 10 milioane de euro, pe diferite investiții, cu preponderență prin PNDL.”
Dragoș Benea, senator și președinte PSD Bacău
„Acest contract pentru realizarea drumului din comuna noastră este un obiectiv dus la
îndeplinire. A fost prioritatea mea, de când am ajuns primar, iar acum putem vorbi în
termeni concreți despre ea. Pentru locuitorii comunei Filipeni, realizarea acestui drum
județean, principala cale de acces în zonă, este un pas foarte important. Cred că odată
cu această investiție vom putea vorbi și de dezvoltarea în cascadă a comunei, și chiar
de repopularea satelor componente comunei.”
Rodica Ambrosie, primarul comunei Filipeni
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