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REABITITAREA 5I MODER IZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAI.
p€ TRASEUI pEcHEA - MAsrAcaNr - DN 25 (DJ 2s5)

UAT .Judetul Galali, in calitate de beneficiar, implementeazi proiectul ,,Reabilitarea ti modernizarea infrastructurii de

transport regional pe traseul Pechea - Mesticani - DN 26 (DJ 255)", in paneneriat cu UAT Comuna Pechea, UAT Comuna
Suhurlui, LJAT Comuna Rediu, UAT Comuna Cuca, UAT Comuna Fe45ne9ti Si UAT Comuna Mistica ni.

Proiectul este finanJat in cadrul Programului Opera!ional ReSional 2014-2020, Axa prioritare 5 - imbun6tilirea
infrastructurii rutiere de importanli regionalS, Prioritatea de investiJii 6.1- Stimularea mobilitAJii regionale prin conectarea
nodurilor secundare Si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Operaliunea I Apel dedicat sprijinirii
obiectivelor previzute de Aria prioritare 1 - lnterconectarea regiunii Dunirii a Strategiei Uniunii Europene privind reSiunea

Dunirii AP 1b - LegSturi rutiere, feroviare ti aeriene, Domeniul specific de acliune 1.b - imbunStitirea mobilit5Iii Si a

multimodalititii - legituri rutiere, feroviare 5i aeriene.

Scopul proiectului este imbunitilirea condiliilor de vialS ii de activitate in zona Dunerii prin facilitarea accesului la diferite
obiective de interes social Sieconomic din comunele partenere si din Municipiul Galali, ca Port la Dunire.

Obiectivul general al proiectului vizeazA cretterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale ti urbane situate in
proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumului judelean DJ 255.

Obiectivele specifice sunt: imbunitAlirea infrastru€turii fizice de bazi prin reabilitarea ti modernizarea unor tronsoane din
drumul judelean Dl 255; realizarea de investilii suplimentare pentru proteclia mediului 9i d€ investilii complementare in
vederea cre5terii nivelului de accesibilitate al populaliei la facilitelile existente pe traseele ce fac conectivitatea la reJeaua

TEN.T.

Rezultatele proiectului: 34,51 km drum reabilitat; 14 staJii transport public;28.116 m tanluri beton;40.084 m taniuri
pimant; 1.020 m rigole carosabile; 8 poduri; 53 podete transversale; elemente suplimentare destinate siguranlei circulatiei:

306 indicatoare rutiere, 140 mp marcaje rutiere rezonatoare, 51,92 km echivalenli marcaje rutiere longitudinale

rezonatoare, 6 treceri pietoni dotate cu indicatoare cu leduri intermitente, 1,340 m parapeti metalici de tip semigreu.

Perioada de implementare este de 89 de luni, respectiv intre data de 01.05.2014 Si data de 3O.O9.2O27, incluzand 5i

perioada de pregitire a proiectului.

Bugetul total al proiectului este 55.734.563,88 lei, din care contribulia UE - 56.465.991,53 lei ii contribulia nalionalS -
8.635.975,18 lei. Cofinanlarea eligibili a UAT Judelul Galali este in valoare de 1.328.611,57 lei iar cea neeligibili este in

valoare de 303.985,50 lei.

in data de 18 martie 2019 a avut loc lansarea oficial; a proiectului in cadrul unei conferinte organizate la sediul Consiliului

Judetean Galati Si are drept obiectiv informarea corespunzitoare a participanlilor cu privire la activit;Iile ti rezultatele
preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informalii privind obiectivele proiectului, principalele activitili ce

urmeazA a fi derulate, detalii privind grupul tinti precum ti rezultatele atteptate.

Pentru informalii detaliate despre celelalte programe cofinanlate de Uniunea EuropeanS,

v; irNitim si vizitali www.fondurr ue.ro

lnvestim in viitorul t5ul
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regional;

prin Programul Operalional Regional 2014-2020

Continutul acestui materiel nu reprezintl in mod oblitatorau po.ilia oficia6 a Uniunii turop€ne 5.u a Guvernului RomSnrei

www.inloregio,ro I facebook.com/inforegio.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.inforegio.ro
http://www.facebook.com/inforegio.ro

