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PNDL II  
 

 „Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 - Săcălaz” 
Drumul judeţean DJ 591 C asigură legătura rutieră între DN 59 A (Timişoara - 

Jimbolia) şi DN6 (Timişoara - Sânnicolau Mare - PTF Cenad),  
Sectorul de drum judeţean propus pentru modernizare are o lungime de 5,01 km şi 

va fi amenajat ca drum de categoria IV, cu două benzi de circulaţie, lăţimea părţii 
carosabile de 6,00 m, acostamente de 2 x 1,00, benzi de încadrare de 2 x 0,25 m, 
rezultând o platformă a drumului de 8 m. Structură rutieră suplă. 

Racordarea părţii carosabile în intersecţii se va face cu raze de racordare de 6,00 
m iar la intersecţia cu DN 6 la km 569+215,900 se va amenaja un sens giratoriu. 

Scurgerea apelor se va asigura prin reprofilarea şanţurilor existente, iar cele 
proiectate vor avea o secţiune trapezoidală De asemenea, se vor amenaja intersecţiile 
drumului judeţean cu drumurile laterale pe o lungime de 20 m, racordarea acceselor la 
proprietăţi la strada modernizată şi semnalizarea orizontală şi verticală. 

 
Pentru „Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 - Săcălaz”a fost semnat contractul de 

finanţare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene actualmente Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
nr.2463/08.11..2017 în valoare 7.239.067,00 lei (inclusiv TVA) 

 
Valoarea totală a obiectivului este de 13.007.533,28 lei (inclusiv TVA).  
- buget local: 5.768.466,28 lei (HCJ nr.222/30.10.2019) 
- buget de stat: 7.239.067,00 lei 
Lucrarea este realizată în procent de 89 %, fiind în curs de amenajare intersecția 
cu Drumul National DN6 în dreptul localitații Dudeștii Noi (execuția unui sens 
giratoriu). 
 
Decontat de la Bugetul de Stat 3.891.061,24 lei 
 
Realizari: 
Infrastructura 93 %,Suprastructura 94%,Dispozitive de scurgere a apelor 100 %, 
Drumuri laterale 100%,Sens giratoriu 31%Siguranta circulatiei 87%,Realizare 
foraje 100% 


