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Situa ia actuală a străzilor i tronsonul de stradă supus lucrărilor de asfaltareț ș

Localitate              Strada                   Descriere

DOLJE TIȘ

STRADA VIILOR TR.I Tronsonul de stradă supus lucrărilor are originea din km 0+000  (str. tefan cel Mare i Sfânt-Ș ș
DC82A - Harabagiu C-tin)) si finalul in km 0+527 Muncileanu Maria), cu o lungime de 
L=527.00 ml i prezintă o platformă pietruită.ș

STRADA VIILOR TR.II Tronsonul de stradă supus lucrărilor are originea din km 0+000( str. Viilor- Perju C-tin) – km
0+103( Gherasim Iorgu), cu o lungime de L=103,00 ml i prezintă o platformă pietruită.ș

STRADA VIILOR TR.III Tronsonul de stradă supus lucrărilor este de la km 0+000( Ciubotaru Ioan) – km 0+197( pârâu
Li ca), cu o lungime de L=197,00 i prezintă o platformă pietruită.ț ș

STRADA PRUNILOR Tronsonul de stradă supus lucrărilor este de la km 0+000 ( str. Sfântul Dimitrie - DS31A -
Harabagiu Gheorghe) – km 0+135( Tanasă M.C-tin), cu o lungime de L=135,00 ml i prezintăș
o platformă pietruită.

STRADA SALCÂMILOR Tronsonul de stradă supus lucrărilor este de la km 0+000 ( str. Sfântul Dimitrie-  DS31A-
Ciumanghel  Gheorghe)  – km 0+197( Tudurache  C-tin),  cu o lungime de L=197,00 ml iș
prezintă o platformă pietruită.

STRADA PÂRÂULUI Tronsonul  de stradă  supus lucrărilor  este  de la  km 0+000 (str.  tefan  cel  Mare  i  Sfânt-Ș ș
DC82A- Popa Neculai) – km 0+659( str. Monumentului- Cristea Maria), cu o lungime de
L=659,00 ml i prezintă o platformă pietruită.ș

STRADA GÂRLEI Tronsonul  de stradă  supus lucrărilor  este  de la  km 0+000 (str.  tefan  cel  Mare  i  Sfânt-Ș ș



DC82A- Toma Eugenia) – km 0+122( Chirilă C-tin), cu o lungime de L=122,00 ml i prezintăș
o platformă pietruită.

STRADA BAHNEI Tronsonul  de  stradă  supus  lucrărilor  este  de  la  km 0+000(str.  tefan  cel  Mare  i  Sfânt-Ș ș
DJ207K- Stavarache Benu)   – km 0+300( pârâu Li ca – teren Hu anu Gabriel ), cu o lungimeț ș
de L=300,00 ml i prezintă o platformă pietruită.ș

STRADA ALBUIEI Tronsonul  de stradă  supus lucrărilor  este  de la  km 0+000 (str.  tefan  cel  Mare  i  Sfânt-Ș ș
DJ207K)    – km 0+679 ( str. Livezii – Andronic Constantin), cu o lungime de L=679,00 ml iș
prezintă o platformă pietruită.

BUHONCA

STRADA  
IZVOARELOR

Tronsonul de stradă supus lucrărilor este de la km 0+020( str. Izvoarelor- Cojocaru Veronica)
– km 0+436 ( str. Sfintei Cruci-Giurgiuman Romeo), cu o lungime de L=416,00 ml i prezintăș
o platformă pietruită.

STRADA VIILOR Tronsonul de stradă supus lucrărilor este de la km 0+000( str. Ciocârliei- Ven ilă Mihai) – kmț
0+348( Ciobanu Vasile), cu o lungime de L=348,00 i prezintă o platformă pietruită.ș

ROTUNDA
STRADA POIANĂ Tronsonul de stradă supus lucrărilor este de la km 0+000( str. esului - Ciulin Petru) – kmȘ

0+465( str. Fâna ului- Mihoc Cristina), cu o lungime de L=465,00 ml i prezintă o platformăț ș
pietruită.

BURUIENE TȘ
I

STRADA GLORIEI Tronsonul de stradă supus lucrărilor este de la km 0+000 ( Str. A.I.Cuza- DJ2017K- Pericică
Gheorghe) – km 0+138( Horlescu Ni a), cu o lungime de L=138,00 ml i prezintă o platformăț ș
pietruită.

STRADA 
RÂNDUNELELOR

Tronsonul de stradă supus lucrărilor este de la km 0+000( M.Eminescu- Enă cu  Victor) – kmș ț
0+229( Dior Maria), cu o lungime de L=229,00 ml i prezintă o platformă pietruită.ș

STRADA TRIUMFULUI Tronsonul de stradă supus lucrărilor este de la km 0+000( intersec ia cu str. P.Petru Ciocan-ț
Hu anu Dumitria) – km 0+514( Diac Marcel), cu o lungime de L=514,00 ml i prezintă oș ș
platformă pietruită.

STRADA CALVARULUI Tronsonul de stradă supus lucrărilor este de la km 0+0009 (str. Triumfului- Iosub Vasile) –
km 0+510 ( Giurgică Mari a), cu o lungime de L=510,00 ml i prezintă o platformă pietruităț ș

TOTAL L=5.539,00 ml




