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COMUNICAT DE PRESĂ

A INCEPUT ASFALTAREA CELOR 112 KM DRUMURI JUDEȚENE!
Lucrările pe loturile drumului strategic avansează și a început asfaltarea celor 112 km drumuri județene
din cadrul proiectului “Reabilitare și modernizare drumuri județene, județul Mehedinți - DJ562A [Gruia
(int.DN56C) – Rogova (int.DN56A)]; DJ563 [int.DN56A – Oprișor (int.DJ561A)]; DJ561A [Oprișor
(int.DJ563) – Bălăcița (int. DJ606) – Gvardinița – Bîcleș – int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A [ int.DJ561A –
Plopi – Izvorălu (int. DJ561A)] ; DJ561A [ int. DJ606A – Tîmna – int. DN6]; DJ607 [int. DN67A
(Strehaia) – Grozești – Păsărani – lim. jud. Gorj]”, cu codul SMIS 119202, implementat de parteneriat UAT
Județul Mehedinți, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regional, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Astfel, în momentul de față s-au realizat următoarele:
– DJ 562A – Gruia (int. DN 56C) - Rogova (int. DN 56A) - se execută lucrări de reparații la carosabil, realizare
casete de lărgire a platformei drumului, reparații podete transversale, turnare primul strat asfalt pe primii 5 Km,
realizare șanturi și rigole betonate;
– DJ 563 –. Punghina – Oprişor - se lucreaza la podețele transversale, la caseta de lărgire a drumului, au loc
lucrări de infrastructură la construcția podului nou de la km 10+247;
– DJ 561A – Oprişor – Bălăcița - s-a așternut piatra spartă în grosime de 15 cm, pe o lungime de 11,3 km, s-au
realizat toate cele 3 podețe transversale, s-au realizat 35 podete la drumurile laterale din totalul de 36 buc.
– DJ561A Gvardenița-Tîmna - între localitățile Gvardinița și Bîcleș se realizează săpătura până la cota
terenului de fundare de la care se vor pune straturile de balast, piatră spartă și beton asfaltic.
– DJ 607- Strehaia – Grozeşti – Păsărani – lim. jud.Gorj -se execută lucrări de lărgire a platformei carosabile,
înlocuire podețe transversale în Cîrceni, realizare structura rutieră până la piatra spartă, realizare accese la
proprietăți în satul Grozești, realizare rigole betonate, lucrări de reabilitare la cele 3 poduri situate între
localitățile Șușita si Păsărani.
Partenere în proiect sunt 13 UAT-uri din judeţul Mehedinţi: UAT Comuna Gruia, UAT Comuna
Pătulele, UAT Comuna Jiana, UAT Comuna Vînjuleţ, UAT Comuna Rogova, UAT Comuna Punghina, UAT
Comuna Oprişor, UAT Comuna Bălăciţa, UAT Comuna Bîcleş, UAT Comuna Dumbrava, UAT Comuna
Tîmna, UAT Oraş Strehaia, UAT Comuna Grozeşti.

Proiectul are o valoare totală de 213.792.063,66 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă
207.356.161,42 lei, valoarea contribuției europene FEDR 179.849.731,85 lei, iar valoarea nerambursabilă din
bugetul national 27.506.429,57 lei.
Perioada de implementare cuprinsă între 19.10.2015 şi 30.09.2022.
Investiţiile acestei infrastructuri de transport vor determina creşterea gradului de mobilitate şi
accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T, populaţia deservită de traseul ce
va fi reabilitat și modernizat, fiind de aproximativ 22.000 de persoane.
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