CONFORTUL VIEȚII URBANE. PLATFORMA CRISTIAN GENTEA. ECHIPA PSD PITEȘTI.

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ. Decongestionarea traficului de Pitești reprezintă
o provocare pe care o putem bifa împreună!
Vizăm punerea la punct a unor proceduri manageriale performante și de bună
guvernanță pentru a asigura întreținerea permanentă, rapidă și calitativă a drumurilor din
municipiu, cu creșterea perioadei de garanție dată de antreprenorii executanți.
De asemenea, urmărim atragerea de resurse financiare pentru construcția celei de a
doua centuri a Municipiului Pitești, cea de vest. În parteneriat cu autoritățile publice centrale
și partenerii de dezvoltare, vom solicita prioritate la atragerea resurselor financiare pentru
implementarea acestui proiect, care trebuie să devină unul de importanță națională, să
mobilizeze resurse financiare la nivel local, judetean și național. După experiența realizarii
primei centuri ocolitoare, acest proiect de amploare va decongestiona semnificativ traficul
pe teritoriul municipiului.
În egală măsură, mergem înainte cu dezvoltarea sistemului rutier urban:
√ Vom continua și vom accelera programul de refacere și modernizare a
infrastructurii rutiere pe toate arterele și pe toate străzile în care aceste investiții sunt
prioritare, precum și investițiile în infrastuctura de acces (poduri, pasaje ș.a.).
√ Vom urmări cu strictețe modul de proiectare și de execuție a lucrărilor publice, în
așa fel încât acestea să nu mai impună reveniri ulterioare, reparații, ridicări la nivel și
probleme legate de calitatea execuției lor.
√ Vom asfalta integral drumurile balastate, pentru a stimula construcțiile în cartiere
noi, în special în zonele periurbane.
√ Vom asigura accesul persoanelor cu mobilitate redusă în mijloacele de transport în
comun.
Proiecte majore vizate:
1. Realizarea a două noi poduri peste Râul Arges, pentru a se asigura
decongestionarea traficului, unul în zona Mărăcineni, care va asigura legătura cu
autostrada Pitești - Sibiu și altul în zona Lânăriei, care va asigura legătura cu autostrada
Pitești – București;
2. Realizarea centurii de vest a orașului, care sa asigure legatura cu drumul expres
Pitești - Craiova;
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