ANUNȚ DE PRESĂ
În data de 11 decembrie 2017, Unitatea Adminsitrativ Teritorială Județul Mehedinți și Primăria Dolna
Mitropolia din regiunea Pleven, Bulgaria au semnat contractul de finanțare aferent proiectului ”The
streamline of the traffic in the cross border Danubian area” (Fluidizarea traficului în zona
transfrontalieră a Dunării), cod ROBG-138, finanțat prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria, Axa
prioritară 1: O regiune bine conectată, Obiectiv specific 1.1 Îmbunătăţirea planificării, dezvoltării şi
coordonării sistemelor de transport transfrontaliere pentru conexiuni mai bune la reţeaua de transport TENT.
Valoarea totală a proiectului este de 7.943.701,93 euro din care UAT Județul Mehedinți 5.058.051,76
euro, Primăria Dolna Mitropolia 2.885.650,17 euro. Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.584.917 euro.
Prin obţinerea acestei finanţări, în judeţul Mehedinţi se va reabilita/moderniza noul traseu al DJ 607A
care va avea o lungime de 27.819 km. Vechiul traseu al DJ 607A a fost închis în urma evenimentelor din luna
mai 2016 fiind afectat de o alunecare de teren devenind impracticabil și periculos pe o lungime de 3 km.
Soluţia identificată de Consiliul Judeţean Mehedinţi, cea a Variantei ocolitoare, păstrează legătura cu reţeaua
europeană de transport din nodul terțiar municipiul Drobeta Turnu Severin - E70 (DN 6)- traversând
localitățile Cerneți – Valea Copcii – Husnicioara – Peri – Prunișor, iar la final face legătura tot cu E70 (DN 6),
dar în același timp asigură mobilitatea celor 1300 de locuitori din zona afectată de alunecări şi nu numai spre
locurile de muncă şi facilitează accesul către infrastructura de sănătate, instituţiile de învăţământ etc.
Primăria Dolna Mitropolia va moderniza un drum de 6.450 km.
Realizarea sectoarelor de drum mai sus menționate păstrează și urmăresc obiectivul general al
proiectului ”The streamline of the traffic in the cross border Danubian area” (Fluidizarea traficului în zona
transfrontalieră a Dunării), respectiv Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de
transport transfrontaliere pentru conexiuni mai bune la rețeaua de transport TEN-T.
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