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PNDL II  
 
 „Modernizare şi reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș - Recaş, jud. Timiş, 
L = 13,683 km” 
Drumul judeţean DJ 609F asigură legătura localităţilor, Bazoşu Nou, Bazoş şi cu 

oraşul Recaş. 
Sectorul de drum judeţean se va moderniza  in doua etape, pe o lungime de 

13,683 km, ca drum cu 2 benzi de circulaţie cu lăţimea de 3,00 m, lăţimea părţii 
carosabile fiind de 6,00 m şi acostamente cu lăţimea de 1m, din care 0,25 m banda de 
încadrare, rezultând astfel o platformă de 8,00 m. Structură rutieră suplă. 

Traseul drumului va urmări cât mai fidel traseul existent astfel încât să facă 
posibilă folosirea zestrei existente. 

Se vor decolmata şi reprofila şanţurile existente conform profilurilor transversale tip 
şi se vor realiza noi şanţuri din pământ acolo unde acestea lipsesc, iar pentru 
continuitatea scurgerii apelor în lungul drumului au fost proiectate podeţe noi.  

De asemenea, se vor amenaja intersecţiile drumului judeţean cu drumurile laterale 
pe o lungime de 15 m şi racordarea acceselor la proprietăţi la strada modernizată, 
semnalizarea orizontală şi verticală. 

 
Pentru „Modernizare şi reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș - Recaş, jud. 

Timiş, L = 13,683 km” a fost semnat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene actualmente Ministerul 
Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.3117/22.11.2017 în valoare 
21.236.802,12 lei (inclusiv TVA) 

Sectorul I cuprinde 
 Obiectul nr.1 -Modernizare şi reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou – Bazoș (intravilan) 
.Obiectul nr.3 –Amenajare trecere la nivel cu calea ferata  la km 6+068 
Sectorul II cuprine 
 Obiectul nr. 2-„Modernizare şi reabilitare DJ 609F  Bazoș - Recaş, nu a fostelicitat 
 
 Valoarea totală a obiectivului este de 22.730.359,54 lei (inclusiv TVA) 
- buget local: 1.419.182,41 lei  
- buget de stat: 21.311.177,12 lei 
 
Stadiul actual - în execuție sector I 



 
Decontat din Bugetul de Stat 372.848,52 lei 
Procent de executie 3,7% 
Stadiul fizic executat 8% 
 
 


