
 

200 millió lejre pályázik a Maros Megyei Tanács megyei utak 

felújítására 

 

A Maros Megyei Tanács ma, 2017. július 13-án, két pályázatot nyújtott be európai 

uniós vissza nem térítendő forrásokra a Szentágota és Segesvár, illetve a Nyárádtő 

és Dicsőszentmárton közötti utak felújítására.  

A Szentágota és Segesvár közötti 106-os megyei út felújítására Szeben megyével 

partnerségben pályázik a megyei önkormányzat. A projektvezető a Szeben Megyei 

Tanács, mivel az említett útszakasz nagyobb része, 27,77 km a szomszédos megye 

területén található, míg Maros megyében 15,53 km hosszú a felújítandó útszakasz. 

A beruházás összköltsége 118.795.004,35 lej áfával. Ebből a Maros megyére eső 

rész 52.127.247,91 lej áfával.  

 A Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti 151B és 142-es megyei utak felújítása 

141.143.937,69 lejbe kerül áfával. A felújítandó útszakasz teljes hossza 24,09 km, 

ebből 11,86 km a 151B jelzésű úthoz tartozik, 12,23 km a 142-es megyei úthoz. A 

beruházás keretében megerősítik az út alapjait, felújítják az útburkolatot, 

kicserélik a megrongálódott hidakat, felújítják az útjelzéseket, illetve egyes 

szakaszokon buszmegállókat, kerékpárutat és járdát alakítanak ki.  

„Örvendek, hogy sikerült benyújtanunk ezt a két pályázatot, hiszen mindkét 

beruházás rendkívül fontos Maros megye számára. A Maros és Szeben megyét 

összekötő megyei út felújítása egy olyan beruházás, amely tehermentesíti az 

országutakat, illetve megkönnyíti a két megye közötti közlekedést, és ahogy 

többször is említettem, a megyehatárokon áthaladó megyei utak rendbetétele az 

egyik prioritásom. A Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti megyei út felújítását 

is sokan várják már, ez az útszakasz egyrészt a helybéli lakosok számára fontos, 

másrészt az ingázók életét könnyítené meg, illetve a tranzitforgalom 

szempontjából is egy jelentős útvonal” – nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros Megyei 

Tanács elnöke. 

A két felújítási projekt finanszírozására a 2014-2020 közötti Regionális Operatív 

Program keretében pályázik a Maros Megyei Tanács. A pályázati útmutató alapján 

a benyújtott projekteket a következő 6 hónap során fogják elbírálni, és ez idő 

alatt derül majd ki, hogy részesülnek-e európai uniós támogatásban.  
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