4,5 km de drumuri comunale modernizate la MÄƒlureni
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Modernizarea drumurilor comunale din MÄƒlureni se înscrie în lista de prioritÄƒÅ£i a administraÅ£iei locale coordonate de c
primarul Florian BucÄƒlie È™i reprezintÄƒ un obiectiv important în dezvoltarea economico-socialÄƒ È™i turisticÄƒ a zonei
înÅ£eles cÄƒ o reÅ£ea de drumuri modernÄƒ creeazÄƒ premisele pentru dezvoltarea localitÄƒÅ£ii ÅŸi pentru condiÅ£ii de
pentru locuitori, astfel încât în ultimii ani a demarat o serie de proiecte importante de infrastructurÄƒ rutierÄƒ. Trei astfel de
investiÅ£ii s-au materializat în ultimul an, totalizând 4,5 km de drumuri proaspÄƒt asfaltate sau reabilitate.

Aceste drumuri se aflau într-o stare precarÄƒ, fapt ce îngreuna accesul locuitorilor la principalele obiective economice,
sociale, culturale ÅŸi la exploataÅ£iile agricole din zonÄƒ. Cel mai mult aveau de suferit copiii, desfÄƒÅŸurarea cu greutate
învÄƒÅ£Äƒmântului generând în foarte multe situaÅ£ii abandonul ÅŸcolar sau frecvenÅ£a redusÄƒ la cursuri. În plus, din c
dificultÄƒÅ£ii de a ajunge la unele dintre unitÄƒÅ£ile de învÄƒÅ£Äƒmânt sau sÄƒnÄƒtate, ani de zile comuna s-a confrunta
lipsÄƒ de interes din partea profesorilor sau a personalului medical în a se stabili cu serviciul în MÄƒlureni. Acestea sunt doar
câteva dintre neajunsurile care au stat la baza deciziei primarului Florian BucÄƒlie de a rezolva odatÄƒ pentru totdeauna
problema drumurilor din MÄƒlureni.

# Primul proiect din seria celor trei a vizat reabilitarea DC 215, din satul BuneÅŸti. Acesta a avut o valoare totalÄƒ de
771.850,27 lei, din care suma decontatÄƒ de la bugetul de stat a fost de 689.278,66 lei, iar cofinanÅ£area de la bugetul local 82.571,61 lei. Prin intermediul acestei investiÅ£ii, au fost reabilitaÅ£i 1,85 km din drumul comunal care face legÄƒtura din
satul BuneÅŸti ÅŸi drumul judeÅ£ean ce traverseazÄƒ localitatea.

# AlÅ£i 1,3 km de drumuri au fost radical reabilitaÅ£i prin intermediul proiectului ?Modernizare drum local Bohari, comuna
MÄƒlureni, judeÈ›ul ArgeÅŸ?, investiÅ£ie cu o valoare totalÄƒ de 1.443.721,06 lei, din care 1.374.644,32 de la bugetul de s
69.076,74 lei cofinanÈ›are buget local.

# Nu în ultimul rând, un alt proiect vizeazÄƒ modernizarea drumului comunal 216 Bohari-TopliÅ£a, cu îmbrÄƒcÄƒminte
bituminoasÄƒ uÅŸoarÄƒ pe 1,36 km, valoarea totalÄƒ a acestei investiÅ£ii fiind de 408.055,06 lei. Acest proiect a avut în ve
reabilitarea drumului comunal DC216, cât ÅŸi refacerea terasamentului drumului ÅŸi a malului drept al râului Vâlsan în zon
afectate de eroziuni.

