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Stadiul lucrărilor în cadrul proiectului 
 

“REPARAłII CAPITALE STRĂZI CU DOTARE TEHNICO-EDILITARĂ 
ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA” 

 
     Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia cuprinde proiectul “ReparaŃii 
capitale străzi cu dotare tehnicoedilitară în municipiul Alba Iulia” în cadrul căruia sunt 
prevăzute reparaŃii şi reabilitări ale reŃelei de străzi din cartierele “Lipoveni” şi “Maieri”. 
Complementar acestor lucrări, este prevăzută reconversia străzilor care fac legătura între 
aceste cartiere şi alte zone din municipiu.                                       
     

Lucrările de modernizare a celor 24 de străzi sunt în grafic şi există toate premisele pentru 
ca acestea să fie finalizate conform estimărilor iniŃiale. 

Străzi finalizate (fără marcaje): Nicolae Titulescu, Lucian Blaga, Munteniei, Mihai Viteazul, 
Traian – până la intersecŃie cu Dimitrie Cantemir, Dobrogei, Bucureşti, Gheorghe Doja, Oituz, 
Simion Balint, Florilor, Morii, Petre Dobra, Iaşilor – până la autogară, Maramureşului. Marcajele 
se execută simultan, într-un interval stabilit pentru a nu îngreuna circulaŃia. 

Străzi în lucru (asfaltare): Mărăşti, LibertăŃii, Siretului, Plevnei, Călărași. 

Străzi care vor fi atacate în perioada următoare : Ion Arion, fosta Crinului (martie – 
aprilie), Livezii (se înlocuieşte reŃeaua de apă). 

Proiectul răspunde politicilor locale de îmbunătăŃire a condiŃiilor de acces şi tranzit pe tot 
teritoriul municipiului Alba Iulia şi de satisfacere a cererii de locuri de parcare a locuitorilor 
oraşului şi vizitatorilor. Mai mult chiar, acesta reprezintă o investiŃie cheie, ce contribuie la 
dezvoltarea echilibrată a infrastructurii edilitare a municipiului, cu impact în creşterea calităŃii 
vieŃii, a mediului şi dezvoltare economică. 

Având în vedere faptul că zona investiŃională se întinde pe o suprafaŃă de 10 hectare, cu 
impact asupra rezidenŃilor persoane fizice, juridice, instituŃii, se aşteaptă ca îmbunătăŃirea 
condiŃiilor de trafic şi confort urban să conducă la regenerarea unor activităŃi antreprenoriale 
de natura serviciilor şi comerŃului. 

 
Valoarea totală este de 32.902.986,20 RON din care 27.578.980,00 RON  cheltuieli eligibile, 

84.000,00 RON cheltuieli neeligibile, 5.240.006,20 RON TVA.                                                                                            
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