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26,4 milioane lei, fonduri europene pentru lucrările de reabilitare şi
modernizare a DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limita judeţului Olt
Unitatea administrativ-teritorială judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în
calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 648
Ioneşti – Olanu – Limita judeţului Olt, Km 0+000 – Km 8+900 şi construire două poduri
din beton armat, judeţul Vâlcea” din cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de
transport, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Valoarea totală a proiectului este de 26.401.746,36 lei , reprezentând costuri
eligibile, costuri neeligibile şi TVA. Valoarea totală eligibilă este de
21.346.044,67 lei, din care 18.464.328,64 lei - asistenţă nerambursabilă prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, 2.454.795,14 lei – contribuţia de la bugetul naţional
şi 426.920,89 lei - contribuţia Consiliului Judeţean la cheltuielile eligibile.
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, durata de
implementare a proiectului fiind de 37 de luni. Proiectul se va realiza în Comuna Ioneşti
(sat Bucşani) şi Comuna Olanu (satele: Olanu, Casa Veche, Cioboţi, Drăgioiu, Stoicăneşti,
Nicoleşti), până la limita judeţului Olt şi vizează reabilitarea şi modernizarea întregului
DJ 648 (8,9 Km), precum şi construirea a două poduri din beton armat, unul la Km 2+200,
la Baraj şi celălalt la Km 8+100.
„Sperăm ca în prima parte a lunii mai să finalizăm procedura de achiziţie în
vederea semnării contractului de execuţie și demarării lucrărilor în această
primăvară astfel încât până la începutul sezonului rece acestea să poată fi realizate
într-o proporţie cât mai mare, având în vedere că proiectul o dată finalizat va avea
un impact major asupra dezvoltării economiei locale și îmbunătăţirii calităţii vieţii
locuitorilor din zonă”, a declarat Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Pentru informaţii suplimentare poate fi contactată: Carmen Alexandrescu - Director
Executiv - Direcţia Programe şi Relaţii Externe - Manager de proiect, la telefon
0250.732.901, fax 0250.739.772, email: consiliu@cjvalcea.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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