CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Comunicat de presă
15.01.2014
Consiliul Judeţean Vâlcea a semnat contractul de finanţare pentru al treilea drum
judeţean care va fi reabilitat cu fonduri europene
Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în
calitate de beneficiar, implementează proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 665 limita judeţului Gorj - Mariţa - Izvorul Rece - Vaideeni - Horezu, Km 53+650 - 69+169,
jud. Vâlcea”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de intervenţie 2.1:
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură, cu o durată de implementare de 24 luni.
Contractul de finanţare aferent proiectului a fost semnat în data de 24.07.2013,
între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice , în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar şi Unitatea AdministrativTeritorială Judeţul Vâlcea.
Valoarea totală a proiectului este de 53.406.609,62 lei, din care: valoarea
finanţării nerambursabile este de 42.277.777,52 lei, contribuţia Consiliului Judeţean
914.256,91 lei şi 10.214.575,19 lei T.V.A aferent cheltuielilor eligibile.
Proiectul se va realiza pe teritoriul oraşului Horezu şi al comunei Vaideeni, până
la limita judeţului Gorj şi vizează în principal, reabilitarea şi modernizarea a 15,565km de
drum judeţean şi a două poduri din beton armat, unul la km 54+150, peste râul Cerna şi
celălalt la km 55+750, peste râul Mariţa.
În data de 15.01.2014, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea a fost organizată o
conferinţă de presă. Cu această ocazie Ion CÎLEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a
declarat: „Vă asigur şi cu acest prilej că eforturile mele pentru modernizarea drumurilor la
nivelul judeţului Vâlcea vor fi permanente în scopul realizării unei infrastructuri de transport
performante și durabile care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din
judeţul nostru”.
Pentru informaţii suplimentare pot fi contactaţi Managerul general al
proiectului - d-na Carmen Alexandrescu (Directorul general al Direcţiei Generale
Programe şi Relaţii Externe) la tel. 0250.732.901, int. 220, fax. 0250.730.720,
e-mail c.m.alexandrescu@gmail.com şi Managerul asistent - Ramona Neacşu (consilier în
cadrul Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe), la telefon 0250.732.901 int. 148,
fax 0250.739.772.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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