
Comunicat de presă modernizare drumuri judeţene 

 

Consiliul Judeţean Galaţi a finalizat procedurile pentru proiectul de modernizare a peste nouă 

km de drum judeţean. Contractul a fost semnat cu grupul de firme Citadina 98 SA – Tancrad  

SRL - Euro Proiect SRL, cu o valoare de  9.293.474 lei, fără TVA.  Astfel, preţul serviciilor de 

proiectare şi asistenţă tehnică este de 261.915 lei, fără TVA, iar valoarea lucrărilor ce vor fi 

realizate este 9.031.559 lei, fără TVA. 

 “Acest proiect de modernizare a drumurilor judeţene este finanţat din bugetul propriu. Prin 

acest proiect vom moderniza acele  tronsoane de drum judeţean pe care nu am putut să le 

finanţăm din fonduri europene. În 2018 avem un buget de investiţii în infrastructura rutieră de 

103.270.000 de lei, inclusiv  bani din fonduri europene şi din Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Tronsoanele de drum judeţean care vor fi reabilitate sunt următoarele: 

DJ 240, în zona localităţii Ţigăneşti şi în zona localităţii Ungureni-  1,3 km 

DJ 241, în zona  localităţii Gohor - 0,95 km 

DJ 242C,  la ieşirea către judeţul Vaslui – 1,055 km 

DJ 251C, în zona localităţii Crăieşti -0,95 km 

DJ 251F, în zona localităţii Corni – 1,060 km  

DJ 252G, în zona localităţii Ţepu – 0,5 km  

DJ 253, în zona localităţii Umbrăreşti 1 km, în zona localităţii Cudalbi 1km şi în zona localităţii 

Viile - 1,2 km. În total 9,015 km de drum judeţean. 

 

“Anul acesta vom demara lucrări de reabilitare şi modernizare a peste 110 km de drum 

judeţean. Cele mai importante investiţii în infrastructura rutieră vor fi realizate pe DJ 251 

Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi – Smârdan şi Tecuci - Matca, DJ 242 

Vârlezi – Tg. Bujor - Umbrărești – Viile - Fârțănești - Foltești, DJ 252 Buciumeni – Nicoreşti – 

Cosmești – Movileni – Barcea şi pe DJ 242 B Bereşti – Târgu Bujor. În plus, avem depuse 

proiecte cu finanţare europeană, care sunt în diverse stadii de evaluare, şi pregătim alte 

proiecte  de modernizare a drumurilor judeţene”, a declarat Costel Fotea, preşedintele 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Durata de realizare a investiţiei pentru care s-a semnat contractul este de nouă luni de la 

emiterea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 31.12.2018. Perioada de 

garanţie este de 60 de luni de la finalizarea lucrărilor. 

 


