Comunicat de presă la final de proiect
Decembrie 2019
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII
ÎN ZONA DE SUD A JUDEȚULUI MEHEDINȚI
UAT Județul Mehedinți a implementat proiectul ”Îmbunătățirea conectivității în zona de sud a județului Mehedinți”, prin
intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea
de Investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale, Componenta 6, Proiecte nefinalizate – Apel pentru regiunile mai putin dezvoltate – Apel național, Axa
Prioritară ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”.
Parteneri în proiect au fost : UAT VRATA, UAT CUJMIR, UAT DÎRVARI.
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea gradului de mobilitate și accesibilitate a zonelor rurale și urbane din partea
de sud a județului Mehedinți situate în proximitatea retelei TEN-T.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reabilitare DJ 562B pe 6,726 km pe teritoriul Comunelor Vrata si Cujmir
2. Modernizare DJ 562 pe tronsonul lim. Dolj - Gemeni (asfalt) pe 3,288 km
Valoarea totală a investiției - 7.661.779,01 lei;
Finantarea nerambursabilă - 7.315.924,89 lei
Valoarea contribuției europene FEDR - 6.345.445,06 lei, iar valoarea nerambursabilă din bugetul national a fost de
970.479.83 lei.
Rezultatele proiectului - prin intermediul acestui proiect au fost reabilitate și modernizate două tronsoane de drum de
10,014 km.
Impactul proiectului - prin modernizarea celor doua tronsoane de drum județean, traficul va beneficia de condiții superioare
de circulație, va avea loc o dezvoltare socio-economică a zonelor tranzitate de drumul județean, se vor reduce costurile de exploatare a
vehiculelor, se vor reduce timpii de parcurs și pierderile aferente acestora și va avea loc o conectare a localitaților traversate la rețeaua
rutieră natională și europeană.
Perioada de implementare a proiectului este de 59 luni, respectiv între 31.03.2016 și 01.01.2021. Contractul de finanțare a
fost semnat în data de 20.11.2018.
Codul SMIS al proiectului - 125203.
Contact:
Victor Buzatu – Manager Proiect
Tel:0372521139 ; E-mail:cjmhvictorbuzatu@gmail.com
Andra Moldoveanu – Responsabil vizibilitate și promovare
Tel: 0372521160; E-mail:andramoldoveanu77@gmail.com
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