Consiliul Judeţean Vâlcea

FISA DE PROIECT

„REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 648 IONEŞTI – OLANU – LIMITA JUDEŢULUI OLT, KM 0+000 –
KM 8+900 ŞI CONSTRUIRE DOUĂ PODURI DIN BETON ARMAT, JUDEŢUL VÂLCEA”
Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, Domeniul de intervenţie 2.1:
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură
Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Vâlcea
Obiectiv general: asigurarea unei infrastructuri de transport regionale şi locale moderne şi
durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sistematică a economiei
şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
♦ creşterea gradului de accesibilitate în regiunea din sud-estul judeţului Vâlcea,
respectiv nordul judeţului Olt;
♦ conectarea drumului judeţean 648 la reţeaua drumurilor naţionale şi regionale;
♦ punerea în valoare şi creşterea potenţialului economic şi social al sudului judeţului
Vâlcea şi a localităţilor Ioneşti şi Olanu, precum a arealului adiacent;
♦ creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;
♦ reducerea timpului de călătorie pentru persoane şi pentru marfă.
Valoarea totală a proiectului este de 18. 526. 563,71 lei, reprezentând costuri eligibile, costuri
neeligibile şi TVA. Valoarea totală eligibilă este de 14. 666.567,71 lei, din care 14.373.236,36
lei - asistenţă nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 1.686.655,29
lei - asistenţă nerambursabilă de la bugetul naţional şi 659.402,42 lei - contribuţia Consiliului
Judeţean Vâlcea la cheltuielile eligibile
Perioada de implementare: 62 de luni (28 aprilie 2011 – 30 iunie 2016).
Rezultate aşteptate ale proiectului:
 reabilitarea şi modernizarea DJ 648, pe toată lungimea sa (8,9 Km), prin realizarea unui
sistem rutier cu grosimea de minim 40 cm, prevăzut cu două benzi de circulaţie;
 construirea a două poduri din beton armat: unul la Km 2+200, la Baraj şi celălalt
la Km 8+100, la Troiţă;
 construirea a unui pod la km 8+800, peste pârâul Valea Fătului.
Date de contact: Carmen ALEXANDRESCU - Manager de proiect, Director General,
Direcţia Generală Programe şi Relaţii Externe, tel. 0250/73.29.01, int. 220, fax. 0250/73.07.20,
e-mail c.m.alexandrescu@gmail.com
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României

www.inforegio.ro
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