
 

4 acorduri cadru de deszăpezire încheiate în luna februarie 

 

În vederea prestării cât mai prompte a serviciilor de deszăpezire, reţeaua de 
drumuri judeţene din județul Mureș a fost împărţită pe 7 loturi. Anul trecut 
Consiliul Județean Mureș a pornit proceduri de licitație în vederea încheierii unor 
acorduri cadru pentru toate cele 7 loturi de drumuri pe perioada 2016-2020.  

În urma procedurii de licitație în luna februarie 2017 au fost încheiate 4  acorduri 
cadru, precum și contractele subsecvente de prestări servicii având ca obiect 
întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene, toate având ca 
prestator SC DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ SRL pentru zonele:  

 

- Șăulia, (lotul nr.5) contract subsecvent nr.1 în valoare de 518.449,68 lei; 

- Gornești, (lotul nr.6)contract subsecvent nr. 1 în valoare de 518.449,68 
lei; 

- Sîncrai, (lotul nr.1) contract subsecvent nr.1  în valoare de 518.449,68 lei; 

- Miercurea Nirajului, (lotul nr.7) contract subsecvent nr. 1 în valoare de 
509.753,16 lei. 

 

În cazul a două loturi, acordurile cadru pentru serviciile de deszăpezire au fost 
încheiate anul trecut în urma licitaţiei desfăşurate în data de 12.05.2016, 
respectiv: 

- pentru zona Reghin (lotul nr.2), a fost încheiat Acordul cadru, respectiv 
două contracte subsecvente de prestări servicii având ca obiect 
”Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din zona 
Reghin (lotul nr.2),  județul Mureș, în perioada  2016-2017” cu SC SILARA 
SALUB SRL, în valoare totală de 1.082.964,94 lei;                          

- pentru zona Găneşti (lotul nr.4), a fost încheiat Acordul cadru, respectiv 
trei contracte subsecvente de prestări servicii având ca obiect ”Întreținere 
curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din zona Gănesti (lotul nr. 
4),  județul Mureș, în perioada  2016-2017” cu SC DRUMURI ŞI PODURI 
MUREŞ SRL, în valoare totală de 1.662.963,70 lei;                          

Pentru zona Sighișoara (lotul nr.3), nu au fost depuse oferte, drept urmare 
procedura de licitație se va relua. Menționăm că prestarea serviciilor de 
deszăpezire pe zona Sighișoara este asigurată până la data de 31.03.2017 prin 
contractul de prestări servicii nr. 57/15.12.2016, respectiv Actul adițional nr.1, 
încheiat cu SC Felix Em SRL, în urma procedurii de negociere. 
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