
 
Lansare proiecte de reabilitare şi modernizare drumuri judeţene  

- 26 iulie 2017 - 
 

 

Investiţii de peste 183 de milioane de lei pentru modernizarea a trei drumuri 
judeţene. În cadrul Pogramului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională , Prioritatea de investiţii 

6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, au fost lansate proiectele 
de reabilitare şi modernizare pentru DJ 242, DJ 252 şi DJ 251.   
“Sunt proiecte majore de modernizare şi reabilitare completă a peste 80 de km de 
drum judeţean. Am reuşit să aducem investiţii de peste 42 de milioane de euro, care 
vor transforma complet cele trei drumuri judeţene, ele fiind printre cele mai tranzitate 
artere de circulaţie din judeţul Galaţi.  Vom avea astfel o infrastructura rutieră 
conectata la reţeaua transeuropeană de transport, pe care se va putea circula în 
condiţii de siguranţă, mult mai rapid si mai uşor. Astfel, peste 100.000 de persoane 
din localităţile tranzitate de cele trei drumuri judeţene vor beneficia de acest program 
de modernizare. Şi este doar o etapă din planul pe care mi l-am propus de 
modernizare a infrastructurii  rutiere judeţene.  Avem  proiecte de reabilitare şi 
modernizare a încă 100 de km de drum judeţean”, a declarat Costel Fotea, 
preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.   
Vor fi reabilitate si modernizate următoarele drumuri judeţene: 

- DJ 252 pe traseul Buciumeni  –  Nicoreşti  –  Cosmeşti  –  Movileni  – 
 Barcea, pe o lungime de 21,5 km, valoarea totală a investiţiei  42.635.062,37 lei  

- DJ242 pe traseul Vârlezi – Tg. Bujor - Umbrăreşti – Viile - Fârţăneşti – 
Folteşti, pe o lungime de 30, 7 km, valoarea totală a investiţiei 72.206.493,07 lei 

-  DJ 251 pe traseul Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi – 
Smârdan, pe o lungime de 28 de km, valoarea totala a investiţiei 68.268.649,74 lei 
În cadrul proiectelor vor fi realizate piste de bicicletă, trotuare  şi rampe de acces, 
staţii de transport public şi elemente suplimentare destinate siguranţei circulaţiei: 
parapeţi de tip semigreu şi greu, marcaje şi indicatoare rutiere şi stâlpi de iluminat cu 
panouri fotovoltaice. Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR) este 
gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene. 
 


