Comunicat de presă final de proiect
Data: Septembrie 2019

„REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 671B, KM 4+500 - 41+000, LIMITĂ JUDEȚ MEHEDINȚI - VĂGIULEȘTI – SAMARINEȘTI – MOTRU LUPOAIA - CĂTUNELE - GLOGOVA - CĂMUIEȘTI, JUDEȚUL GORJ”
Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj are în implementare proiectul „REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 671B, KM 4+500 - 41+000, LIMITĂ
JUDEȚ MEHEDINȚI - VĂGIULEȘTI - SAMARINEȘTI - MOTRU - LUPOAIA - CĂTUNELE - GLOGOVA - CĂMUIEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, cod SMIS 125982,
finanțat 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, POR 2018/6/6.1/6 APEL DE PROIECTE NEFINALIZATE, APEL PENTRU REGIUNILE MAI PUȚIN DEZVOLTATE.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 3487 din 22.11.2018, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.
Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea
rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 671 B”.
Obiective specifice:
Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale moderne și durabile, precum și a tuturor
celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a economiei și îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării
traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport).
Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de confort a traficului rutier pe Drumul
Județean (671B)”.
Prin implementarea proiectului au fost îndeplinite următoarele rezultate:
Creșterea gradului de accesibilitate pentru 31.124 de locuitori, populația deservită de drumul județean;
36,890 km de drum judetean reabilitat;
21 poduri reabilitate, aflate pe traseul drumului judetean DJ671B.
Impactul proiectului la nivelul localității/regiunii constă în creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea
retelei TEN-T prin modernizarea și reabilitarea drumului județean 671B, acesta intersectându-se cu DN67A si DN67.
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii drumurilor județene este o premisă importantă a creșterii dinamicii de dezvoltare socio-economică a
județului, iar modernizarea acestui drum județean va duce și la dezvoltarea turismului în zonă.
Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 671B este relevantă, fiind un drum de legătură între două drumuri județene și un drum național
DN67, drumuri ce fac legătura între zonele de șes ale țării și cele de munte, ducând astfel la dezvoltarea socio-economică a zonei, precum și la
dezvoltarea turismului în această zonă, creând astfel noi locuri de muncă pentru locuitorii din zonă.
Prin finalizarea lucrărilor de reabilitare a drumului județean DJ 671B, populația Județului Gorj va avea acces la coridoarele de legătură cu rețeaua
TEN-T.
Valoarea totală a proiectului „REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 671B, KM 4+500 - 41+000, LIMITĂ JUDEȚ MEHEDINȚI - VĂGIULEȘTI - SAMARINEȘTI
- MOTRU - LUPOAIA - CĂTUNELE - GLOGOVA - CĂMUIEȘTI, JUDEȚUL GORJ” este de 38.175.307,64 lei, din care: valoarea cheltuielilor eligibile este
de 37.161.328,33 lei și valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.013.979,31 lei.
Valoarea finanțării nerambursabile este de 36.418.101,75 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) este de 31.587.129,07 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 63 luni, respectiv 01.08.2014-31.10.2019, conform contractului de finanțare.

Persoană de contact: Manager proiect: Grivei Laurențiu-Tiberiu, tel. 0372 531 222, fax. 0253 212 023, e-mail: tiberiu.grivei@cjgorj.ro.
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