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Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, judeţul Mehedinţi
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți, încalitate de Beneficiar, a obţinut finanţare în cadrul
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare
și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare
drumuri judeţene, judeţulMehedinţi - 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]”. Proiectulvizeazăreabilitareașimodernizarea a 112,525 km de drumuri județene
Valoarea totală a proiectului este de 213.792.063,66 lei (48.260.059,52 euro), din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 207.356.161,42 lei (46.807.259,91 euro), reprezentând 98% din valoarea eligibilă, ia contribuţia
proprie este de 6.435.902,24 lei (1.452.799,60 euro), din care 4.231.758,40 lei (955.250,20 euro) reprezintă contribuţia de 2%
la cheltuielile eligibile, iar 2.204.143,84 lei (497.549,40 euro) contribuţia la cheltuielile neeligibile.
Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de mobilitate şi accesibilitate a zonelor rurale şi
urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T în judeţul Mehedinţi.
Investiţiile în modernizarea şi reabilitarea acestei infrastructuri de transport vor determina creşterea gradului de mobilitate
a persoanelor şi bunurilor, vor asigura accesul mai facil şi mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale şi
educative din marile municipii pentru populaţia aflată în zonele rurale şi în oraşele de dimensiuni mici de pe traseul
drumurilor judeţene din Mehedinţi, ceea ce va determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile pieţei forţei de
muncă de la nivel regional/local.
Traseul „drumului strategic”, traversează teritoriul administrativ al 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 – partenere în proiect, are o lungime de 112,525 km, asigură conectarea la reţeaua TENT și este compus din drumurile judeţene: DJ562A Gruia – Rogova, DJ563 Punghina – Cearangu – Drincea – Oprisor, DJ561A
Oprisor – Balacita, DJ561A şi DJ 606A Gvardenita – Bacles - Silistiuta – Vladica – AdunatiiTeiului – Plopiprin DJ 606A – Boceni –
Tamna, DJ607 Strehaia – Carceni – Grozesti – limita judet Gorj.
Contact:
Silvia IulianaTrancă – Manager Proiect
Tel: 0721740074 ; E-mail:silviatranca@yahoo.com
AndraMoldoveanu – Responsabi lvizibilitate și promovare
Tel: 0745318915; Email:andramoldoveanu77@gmail.com

UAT JUDEȚUL MEHEDINȚI
UAT COMUNA GRUIA,UATCOMUNA PATULELE,UAT COMUNAJIANA, UAT COMUNA VÎNJULEȚ, UAT COMUNA
ROGOVA,UAT COMUNA PUNGHINA, UAT COMUNA OPRIȘOR, UAT COMUNA BĂLĂCIȚA, UAT COMUNA BÎCLEȘ, UAT
COMUNA DUMBRAVA, UAT COMUNATÎMNA,UAT ORAȘ STREHAIA, UAT COMUNA GROZEȘTI

