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

 
Denumirea 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   

Scopul 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; 

-Punerea în valoare și creșterea potențialului economic și social al celor două județe Olt și 

Teleorman, precum și a arealului adiacent, prin atragerea de investitori; 

-Creșterea gradului de siguranță a circulației. 

 

Rezultate așteptate: 

Modernizare drum județean în lungime de 46,119 km 

Data de începere: Contractul de finanțare nr.4136 a fost semnat in data de 18.04.2019. 

Perioada de implementare: 18.08.2015-20.12.2023 

Valoarea totală a proiectului: 

81.957.600,00 lei, din care : 

65.550.916,98  contribuție  nerambursabila din FEDR 

10.025.434,35   lei contribuție nerambursabila din  bugetul național 



  6.381.248,67 lei contribuția Consiliului Județean Olt la cheltuielile eligibile și neeligibile. 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați: http:// www.fonduri-ue.ro, http: www.inforegio.ro si                                                                                           

facebook.com/inforegio.ro.          

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României. 
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