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FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE A REŢELEI STRADALE 

LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ – TRANŞA II 

Municipiul Tîrgu Mureș anunță finalizarea lucrărilor de modernizare a rețelei stradale la nivelul municipiului Tîrgu 
Mureș, tranșa II.  

În baza contractului de lucrări din cadrul proiectului ”Modernizare rețea stradală la nivelul Municipiului Tîrgu 
Mureș – Tranșa II” au fost reabilitate 32 de străzi din municipiul Tîrgu Mureș și au fost reabilitate rețelele de 
alimentare cu apă de pe 27 de străzi din cele 32 cuprinse în proiect.  

Astfel, înlocuirea conductelor de serviciu, a branșamentelor pe 27 de străzi, precum și reabilitarea infrastructurii 
rutiere și a trotuarelor cuprinse în proiect pe 32 de străzi contribuie la îmbunătățirea infrastructurii de transport și de 
alimentare cu apă la nivelul municipiului, și implicit la creșterea calității vieții pentru locuitorii târgumureșeni și nu 
numai.  
Prin intermediul proiectului s-au reabilitat următoarele străzi:   

(1) str. 30 Decembrie; (2) str. Aiudului; (3) str. Apaductului; (4) str. Arinului; (5) str. Bogatei ; (6) str. Dealului; 
(7) str. Fabricii de zahăr; (8) str. Făgărașului, (9) str. Fântânii; (10) str. Franz Liszt; (11) str. Izvorului ; (12) str. 
Justiției; (13) str. Mărăști; (14) str. Recoltei; (15) str. Retezatului; (16). str. Strâmbă; (17) str. Sudului; (18) str. 
Turzii; (19) str. Aleea Covasna; (20) str. Aleea Hațeg ; (21) str. Bobîlna; (22) str. Bucinului; (23) str. Busuiocului; 
(24) str. George Coșbuc ; (25) str. Milcovului; (26) str. Narciselor; (27) str. Nufărului ; (28) str. Păcii; (29) str. 
Panseluțelor ; (30) str. Tisei; (31) str. Violetelor; (32) str. Voinicenilor. 

Așadar, implementarea proiectului a avut ca și rezultate directe: 
�  32 străzi reabilitate cu o lungime totală de aproximativ 10 km;  
�  aproximativ 9 km de rețea de alimentare cu apă reabilitată ce se întinde pe lungimea a 27 de străzi. 

      Proiectul “MODERNIZARE REŢEA STRADALĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÎRGU MURES – TRANŞA II”, finanțat prin 
Programul Operațional Regional este implementat de către Municipiul Tîrgu-Mureș și are o valoare totală de 
35.805.007,96 lei, din care 28.208.692,62 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 
este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de 

Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce 

monitorizează implementarea acestui proiect.         
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