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MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS UTCAHÁLÓZATA KORSZERŰSÍTÉSI  

MUNKÁLATAINAK BEFEJEZÉSE – II SZAKASZ 

Marosvásárhely önkormányzata bejelenti: Marosvásárhely megyei jogú város úthálózata korszerűsítési 
munkálatainak II szakasza befejeződött.  

A szerződésben szereplő „Marosvásárhely megyei jogú város utcahálózatának korszerűsítési munkálatai  (II 
szakasz) elnevezésű projekt folytán Marosvásárhely megyei jogú város 32 utcájában végeztek felújítási munkálatokat, 
és 27 utcában (az említett 32-ből) újították fel a vízhálózatot. 

Így a 27 utca vízvezetékeinek és leágazó vezetékeinek a kicserélése, valamint az úthálózati infrastruktúra és a 
járdák felújítása 32 utcában hozzájárul a város szállítási és vízellátási infrastruktúrájának javulásához, illetve a 
marosvásárhelyiek életszínvonalának növekedéséhez. 
A projektnek köszönhetően a következő utcákat újították fel:  

 
 (1) December 30. utca; (2) Nagyenyedi utca; (3) Víztelep utca; (4) Égerfa utca; (5) Bogáti utca; (6) Domb utca; 
(7) Cukorgyár utca; (8) Fogarasi utca, (9) Külsőkutas utca; (10) Liszt Ferenc utca; (11) Belsőkutas utca ; (12) 
Bíróság utca; (13) Mărăști utca; (14) Termés utca; (15) Retyezát utca; (16). Görbe utca; (17) Dél utca; (18) Tordai 
utca; (19) Kovászna sétány; (20) Hátszeg utca ; (21) Bábolna utca; (22) Bucsin utca; (23) Bazsalikom utca; (24) 
George Coșbuc  utca; (25) Milcov utca ; (26) Nárcisz utca; (27) Tavirózsa utca ; (28) Béke utca; (29) Árvácska köz; 
(30) Tisza utca; (31) Ibolya utca; (32) Szabadi út. 

A projekt implementálásának közvetlen eredményei a következők: 
�  32 felújított utca, összesen 10 kilométernyi hosszúságban 
�  Hozzávetőleg 9 km felújított vízvezeték 27 utcában 

     A  „MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS UTCAHÁLÓZATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁLATAI – II SZAKASZ 
című projektet a Regionális Operációs Program által finanszírozták, és Marosvásárhely Municípium implementálta. A 
projekt összértéke 35.805.007,96 lej, amelyből 28.208.692,62 lej vissza nem térítendő finanszírozás.  

A Regionális Operációs Programot országos szinten a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium implementálja 
Menedzsment-hatósági minőségében, regionális szinten pedig az ADR Centrum révén, amely közvetítő szervként 
monitorizálja e projekt implementálását. 

Közlés időpontja: 2015 március 18. 

     Sajtóközlemény 


