Consiliul Judeţean Vâlcea

FISA DE PROIECT
„Reabilitare şi modernizare DJ 665 - limita judeţului Gorj - Mariţa Izvorul Rece - Vaideeni - Horezu, Km 53+650 - 69+169, jud. 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 vestul judeţului Vâlcea,
respectiv estul judeţului Gorj;
♦ conectarea drumului judeţean 665 la reţeaua drumurilor naţionale şi
regionale;
♦ punerea în valoare şi creşterea potenţialului economic şi social în vestul
judeţului Vâlcea şi al localităţilor Horezu şi Vaideeni, precum şi a arealului
adiacent, zonă cu important potenţial turistic;
♦ creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;
♦ reducerea timpului de călătorie pentru persoane şi pentru marfă.
Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă:
10.210 persoane, reprezentând populaţia comunei Vaideeni şi a oraşului
Horezu;
persoanele aflate în tranzit, având în vedere potenţialul turistic al zonei;
aprox. 650 agenţi economici din cele două localităţi;
3 operatorii de transport din zonă.
Valoarea totală a proiectului este de 53.406.609,62 lei, din care:
37.316.609,75 lei - asistenţă nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare
Regională,
4.961.167,77 lei – asistenţă nerambursabilă de la bugetul naţional,
914.256,91 lei – co-finanţarea Consiliului Judeţean Vâlcea şi
10.214.575,19 lei -T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile.
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Perioada de implementare: 25.07.2013-30.06.2016
Rezultate aşteptate ale proiectului:
 15,565 Km reabilitaţi (12,751 km pe teritoriul comunei Vaideeni şi 2,814 km pe
teritoriul oraşului Horezu), pe toată lungimea drumului judeţen DJ 655, prin
realizarea unui sistem rutier cu grosimea de minim 40 cm, prevăzut cu două benzi
de circulaţie;
 două poduri din beton armat reabilitate:
- la km 54+150, peste râul Cerna;
- la km 55+750, peste râul Mariţa.
 şanţuri pereate: 21.330 m
 rigole betonate: 2.624 m
 podeţe tubulare d=800 mm: 31 buc.
 podeţe tubulare acces curţi d=500 mm: 320 buc.
 drumuri laterale amenajate pe o lungime de 25m: 25 buc.
 zid de sprijin pe 2 tronsoane: 180 m
 stâlpi metalici pentru indicatoare rutiere: 240 buc.
 parapeţi metalici: 2.300 m
 borne kilometrice: 15 buc.
 borne hectometrice: 140 buc.
 marcaje longitudinale: 46,70 km.
 marcaje transversale : 117 mp etc.
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.
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