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PROIECT: „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675C), CU ORIGINEA ÎN DN 67B, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE TÂRGU LOGREȘTI, POPEȘTI, 
BUSTUCHIN, POIANA SECIURI, SECIURILE, ROȘIA DE AMARADIA, BECHENI, CORȘORU, ALIMPEȘTI, SÂRBEȘTI, CIUPERCENII DE OLTEȚ, PÂNA ÎN DN 67”  

Cod SMIS 108998 

Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj a obținut finanțare pentru proiectul „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce 
traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, 
Ciupercenii de Olteț, până în DN 67”, Cod SMIS 108998. Acesta se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanţare nr. 821 din 
14.12.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, în calitate de 
beneficiar al finanțării. 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv 
a nodurilor multimodale. 

Bugetul total aprobat al proiectului este de 90.008.404,32 lei, din care: valoarea cheltuielilor eligibile este de 89.407.967,61 lei și valoarea cheltuielilor  
neeligibile este de 600.436,71 lei. Valoarea finanțării nerambursabile este de 87.619.808,26 lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 41 luni de la data semnării contractului de finanțare.  

Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei 
TEN-T, prin modernizarea Drumului Judeţean 675 C”. 

Obiective specifice:  
Obiectivul specific 1  vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale şi locale moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte 

condiții privind dezvoltarea sistematică a economiei şi îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare 
şi fluidizării traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport). 

Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației şi a gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Judeţean  
(675C)”. 
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Pentru mai multe informații despre Programul Operațional Regional 2014-2020, accesați pagina web a programului www.inforegio.ro  
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro   
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