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PROIECT: ”REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, KM 0+000-25+000”, COD SMIS 3074 
 
Consiliul Judeţean Gorj are în implementare proiectul ”REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, KM 0+000-25+000”, proiect ce se implementează în baza 

contractului de finanțare nr. 1869 din 25.06.2011, semnat  între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritatea de management, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de organism intermediar și Unitatea administrativ - teritorială Județul Gorj, în calitate de 
beneficiar. 

Proiectul ”REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, KM 0+000-25+000”, a fost depus în cadrul Programului 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, în data de 20.02.2008. 

Bugetul total al proiectului este de 52.843.727,46 lei, din care: 
- finanţarea nerambursabilă din FEDR - 36.655.671,61 lei; 
- finanțare nerambursabilă din bugetul național - 4.873.2977,38 lei; 
- co-finanțarea eligibilă a beneficiarului – 847.529,98 lei; 
- valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile – 10.035.299,92 lei; 
- valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia – 431.928,57 lei. 

Proiectul are drept obiectiv general îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării 
dezvoltării economice durabile.  

Durata de implementare a proiectului este de 32 luni de la data semnării contractului de finanţare.             
 
Comunicat de presă lansare proiect 
Comunicat de presă – semnare contract de execuție de lucrări 
Comunicat de presă – descriere implementare proiect 

  Comunicat de presă – 05.03.2014 – implementare proiect 
  Comunicat de presă – 19.10.2015 – implementare proiect 
  Comunicat de presă finalizare proiect – 21.12.2015 
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro 
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Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

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

Comunicat%20de%20presa%20-%20lansare%20proiect.pdf
comunicat%20de%20presa%202.pdf
comunicat%20de%20presa%203.pdf
Comunicat%20DJ675-05.03.2014.pdf
comunicat%20presa%20DJ%20675%20-%20octombrie%202015.pdf
comunicat%20finalizare%20proiect%20DJ%20675.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/

