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PNDL II  

 
 „Sporire capacitate de circulație pe DJ 609 D, Centura ocolitoare Timișoara - 
Aeroport” 
Drumul judeţean DJ 609 D este situat pe teritoriul comunei Ghiroda şi asigură 

legătura dintre Centura ocolitoare  a municipiului Timişoara şi Aeroportul Internaţional 
“Traian Vuia” Timişoara. 

Sectorul de drum judeţean propus pentru modernizare are o lungime de 2,53 km şi 
sa amenajat ca un drum de clasă tehnică II cu 4 benzi de circulaţie de câte 3,00 m şi 
acostamente de 2 x 1,00 m, consolidate,piste de biciclisti si trotuare rezultând o platformă 
de 20,00 m lăţime. Structură rutieră suplă. 

Începutul sectorului proiectat se  racordează la intersecţia de tip sens giratoriu a 
centurii ocolitoare Timişoara (km 6+400), iar la sfârşitul sectorului se racordează la 
sensul giratoriu existent la intrarea în incinta Aeroportului Internaţional “Traian Vuia”. 

Sa realizat iluminatul public stradal pe întreaga lungime modernizată 
Sau amenajat trotuare pentru circulaţia pietonală şi piste de bicilişti, pe întreaga 

lungime a investiţiei,  iar sub trotuar a fost montat un bloc de canalizare telefonică pentru 
amplasarea reţelelor subterane. 

De asemenea, intersecţiile cu drumurile laterale şi a acceselor la societăţile 
comerciale existente sau amenajat numai cu relaţia de viraj la dreapta şi se vor amenaja  
spaţiile verzi prin gazonare şi plantarea de arbori  . 

 
Pentru „Sporire capacitate de circulație pe DJ 609 D, Centura ocolitoare Timișoara 

- Aeroport” – a fost semnat contractul de  finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene actualmente Ministerul Lucrarilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației nr.2466/08.11.2017 în valoare 15.038.636,00 lei (inclusiv 
TVA) 

Valoarea totală a obiectivului este de 18.169.004 lei (inclusiv TVA). 
- buget local: 3.130.368,00 lei 
- buget de stat: 15.038.636,00 lei 
 
Decontat de la Bugetul de Stat 4.924.767,43 lei 
 
Lucrare realizată in procent de 95%  
Realizari: 



Terasamente 100%; Suprastructura 86%; Iluminat public 53,42% ;Trotuare 57%; 
Relocare utilitati 76%; Dispozitive de scurgere a apelor 47%;Piste de cicliști 52% 
 
 
 


