PROIECT: „REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 672, KM 0+000-43+623, CIUPERCENI – GODINEŞTI – TISMANA – PEŞTIŞANI – BRĂDICENI – BUDUHALA (DN 67)”,
COD SMIS 3075
Consiliul Judeţean Gorj a obţinut finanţare pentru proiectul „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000-43+623, Ciuperceni – Godineşti – Tismana –
Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)”, COD SMIS 3075. Acesta se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanţare nr. 3771 din
16.07.2013, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj în calitate de beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi
locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor
de centură”.
Bugetul total aprobat al proiectului, este în sumă de 87.696.339,90 lei, din care: cheltuieli eligibile 70.180.094,76 lei, cheltuieli neeligibile 542.760,00 lei
și TVA 16.973.485,14 lei. Valoarea finanţării nerambursabile este în sumă de 68.776.492,86 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea
stimulării dezvoltării economice durabile.
Obiectivele specifice ale proiectului, sunt următoarele:
 Obiectiv specific 1: reabilitarea drumului judeţean DJ 672, Km 0+000-43+623 pentru îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor
şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile a judeţului.
 Obiectiv specific 2: conectarea drumului judeţean DJ 672 la reţeaua de drumuri naţionale DN 67 şi DN 67D.
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Pentru mai multe informații despre Programul Operațional Regional 2007-2013, accesați pagina web a programului www.inforegio.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

