Rovana Plumb a anunțat câți kilometri de autostradă vor fi inaugurați în 2019
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Descriere foto: Autostradă

Rovana Plumb a spus câți kilometri vor fi dați în folosință în acest an.
Rovana Plumb a declarat, luni, că 180 de kilometri de autostradă vor putea fi daţi în trafic în acest an.

"Pentru anul 2019, vom putea să dăm în traﬁc în ceea ce priveşte autostrăzile 180 de kilometri. Până în momentul de
România avem 807 kilometri de autostradă în traﬁc. Deci, pentru 2019 am prognozat următoarele autostrăzi care pot ﬁ ﬁnaliz
şi tronsoane: Lugoj-Deva, loturile 3 şi 4 - 43 de km, o secţiune de încă 4 kilometri, Autostrada Sebeş - Turda, loturile 1 şi 2 - 4
Ogra - Câmpia Turzii, între Iernut şi Cheţani - 17,9 km, un alt lot între Cheţani şi Câmpia Turzii, de 15,69 de km, Suplacu de B
- Biharia - Borş, care-i componentă a Autostrăzii Transilvania - 5,35 km", a spus Rovana Plumb.
Citește și: Marilen Pirtea: Cele 1460 de școli cu toaleta în curte, o povară pentru guvernarea PSD-ALDE

"Important este că avem o alocare foarte"

De asemenea, se va da în traﬁc Centura municipiului Bacău, de 16 km, Drumul expres Craiova - Piteşti tronsoanele 1 şi 2, de
de km în total.

"Din autostrada Comarnic - Braşov, sectorul Râşnov-Cristian, avem un drum de legătură cu Braşovul de 10 km. În total, aceş
180 de km", a precizat ea.
Potrivit ministrului interimar, toate aceste proiecte sunt ﬁnanţate din fonduri europene, cu excepţia drumului de legătură
Braşov, care este finanţat de la bugetul de stat.

"Sunt foarte multe de spus în domeniul transporturilor. Important este că avem o alocare foarte mare investiţională de p
miliarde de lei, care reprezintă 60% din totalul bugetului alocat domeniului transporturilor", a adăugat Plumb.
Citește și: Iubita medicului impostor Matthew Mode surprinde: Mi-a scos cancerul!

