
            

 

                                            
Comunicat de presă 

Data:  28 Iunie 2019 
   

Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6)-Giuvărăști (limită 
județul Teleorman) 

 
Tipul materialului: Comunicat de presă privind începerea proiectului  

Titlul proiectului: Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6)-Giuvărăști (limită 

județul Teleorman ) 

Numele beneficiarului: Parteneriatul între  Unitatea administrativ-teritorială Județul Olt, Unitatea 

administrativ-teritorială  Comuna Stoenești, Unitatea administrativ-teritorială Comuna Izbiceni, 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Giuvărăști, Unitatea administrativ-teritorială Comuna Tia 

Mare, Unitatea administrativ-teritorială Comuna Scărișoara, Unitatea administrativ-teritorială Comuna 

Rusănești, Unitatea administrativ-teritorială Comuna Gostavățu, Unitatea administrativ-teritorială 

Comuna Băbiciu, Unitatea administrativ-teritorială Comuna Cilieni   

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 

Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

Numele organismului intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere regionale/locale(din 

regiunea Dunării)și a accesului la zonele rurale, prin asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și 

locale(inter-județene) moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea 

sistematică a economiei și îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și 

fluidizării traficului, prin conectarea la rețeaua TEN-T. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

-Îmbunătățirea drumurilor secundare și terțiare în regiunea Dunării prin creșterea gradului de acces al 

populației aflate în zonele rurale și urbane /periurbane de pe traseul drumului județean DJ 642 la unitățile 

economice, serviciile de sănătate , sociale și educative din orașe și municipii;  

-Sprijinirea transportului sigur și sustenabil, precum și a mobilității populației, bunurilor în regiunea Dunării; 

-Îmbunătățirea accesului pe piețele regionale, creșterea eficienței activităților economice, economisirea de 

energie și timp, creând condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a investițiilor 

productive. 

Valoarea totala a proiectului:81.957.600 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile:75.576.351,33 lei  

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR:65.550.916,98 lei 

Data începerii şi finalizării proiectului :18.08.2015-20.12.2023 



            

 

Data semnării contractului de finanțare:18.04.2019 

Codul MySMIS:118017 

                                       

                                            
 
 
                                                                                         JUDEȚUL OLT  

 
Date de contact beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Olt, cu sediul în municipiul Slatina, 
bdul.A.I.Cuza nr.14,  județul Olt, Tel: 0249.431.080 / Fax: 0249.431.122/ e-mail: cjolt@cjolt.ro  

Persoana de contact: Doamna Daniela Lungu, funcție Şef Serviciu Dezvoltare Regională 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 

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