ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII
ÎN ZONA DE VEST A JUDEȚULUI MEHEDINȚI

UAT Județul Mehedinți implementează proiectul ”Îmbunătățirea conectivității în zona de vest a
județului Mehedinți”, (cod SMIS 126189), prin intermediul Agentiei de Dezvoltare Regionala 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 Prioritara, Axa Prioritara ,,Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala”.
Scopul proiectului este creşterea gradului de mobilitate si accesibilitate a zonelor rurale şi urbane
din vestul judetului Mehedinti situate în proximitatea reţelei TEN-T, iar parteneri in proiect sunt: UAT
LIVEZILE; UAT HINOVA; UAT CIREȘU; UAT GODEANU.
Rezultatul proiectului:
1. Sector DJ607B sector Ciresu-Marga km 30+000-km 35+159,
- lungime drum modernizat L=5,159km;
- statii transport public 2buc.;
- parapet metalic - 160 ml;
- limitatoare viteza de cauciuc 24 ml
2. DJ 606B sector Izvoru Anestilor-Valea Izvorului - Km 82+000-84+000
- lungime drum Modernizat L=2,000km
3. DJ 606B tronsonul: km 84+000 (Valea Izvorului)-km 86+250(DC22)
- lungime drum Modernizat L= 2,250 km;
- parapet metalic L=150ml;
4. DJ 606B pe tronsonul DC22-Bistrita (asfalt) km86+250-km88+875
- lungime drum Modernizat L= L=2,625km;
- parapet metalic L=1150ml;

Prin intermediul acestui proiect se vizează reabilitarea şi modernizarea a 12,034 km.
Astfel, vor beneficia direct de imbunatatirea conditiilor de transport si de fluidizarea traficului cei
6.367 de locuitori ai comunelor aflate pe traseul drumului.
Valoarea totală a investiției este 14.592.871,99 lei, din care, contribuția UE fiind de
12.222.280,19 lei, iar contribuția națională, de 1.869.287,99 lei.
Perioada de implementare este de 64 de luni, respectiv 24.03.2016 și 30.06.2021, contractul fiind
semnat în data de 03.12.2018.
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduriue.ro, www.inforegio.ro si facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operaţional Regional
2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
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