Comunicat de presă
Data: 12.03.2019

Titlu: ”REABILITARE SI MODERNIZARE DJ767 A _ UILEACU DE CRIS(DN1)_ BALAIA_
BURZUC_SARBI (DN19E), JUDETUL BIHOR” cod SMIS 125117

În data de 12.11.2018 a fost semnat Contractul de finanțare pentru obiectivul mai sus menționat între:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentat legal de d-nul Paul Stănescu, Viceprimministru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, reprezentată legal de d-nul Marcel Ioan Boloș, având funcția de
Director General, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;
U.A.T. Județul Bihor, reprezentată legal de d-nul Pásztor Sándor, având funcția de Președinte al Consiliului Județean
Bihor, în calitate de Beneficiar al finanțării.
PROGRAM DE FINANȚARE: Programul Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte POR/6/1/ Creșterea
gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea
drumurilor județene;
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI, INCLUSIV FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ:
Valoare investiție: 33.586.250,21 lei (inclusiv T.V.A.), din care:
Valoare totală neeligibilă, inclusiv T.V.A. aferent: 5.651.442,82 lei;
Valoare totală eligibilă, inclusiv T.V.A. aferent: 27.934.807,39 lei;
Contribuția proprie a beneficiarului, inclusiv T.V.A. aferent: 558.696,16 lei;
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ: 27.376.111,23 lei.
Data de finalizare: 30.10.2020
OBIECTIVUL PROIECTULUI:
Obiectivul general Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea accesibilitatii in zona drumului Dj 767A si
mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor din zona, in vederea dezvoltarii economice durabile zonei din
vecinatatea retelei TEN-T.
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- reabilitarea si modernizarea traseului format din DJ 767A–Sector A traverseaza 4 localitati cu o lungime de 15,650
km cuprins intre km 0+000 si km 15+650, Sector B traverseaza 2 localitati cu o lungime de 6,245 km cuprins intre km
0+000( 15+650) si km 6+245(21,895);
- cresterea gradului de accesibilitate a mobilitatii populatiei si a bunurilor pe piata regionala prin accesul la coridorul
TEN-T pentru persoanele din localitatile teritoriilor administrative ale Comunelor Tileagd si Sarbi.
Aceste obiective specifice ale proiectului contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare comuni si specifici ai
programului pentru aceasta prioritate de investitii, respectiv:
- L totala drum judetean reabilitat si modernizat conectat la TEN-T: 21,895 km.
- Populatia deservita de o infrastructura secundara reabilitata, care asigura accesul la coridoarele TEN-T: 9532 pers.
Proiectul va contribui semnificativ la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare 6 prin faptul ca prin
”Reabilitarea si modernizare DJ 767A-Uileacul de Cris (DN1)- Balaia- Burzuc-Sarbi (DN19E), JUDETUL BIHOR” se vor
imbunatati parametrii relevanti ai acestuia, in mod special asigurarea realizarii desfasurarii traficului rutier pe doua
benzi de circulatie pe intreg traseul, cresterea portantei pe tronsoanele de drum judetean mai sus amintite, care
asigura conectivitatea indirecta cu reteaua TEN-T.
In cadrul proiectului se vor realiza o serie de categorii de elemente suplimentare destinate sigurantei circulatiei.

JUDEȚUL BIHOR

DATE DE CONTACT:
REPREZENTANTUL LEGAL AL BENEFICIARULUI:
Nume, prenume: Pásztor Sándor
Funcție: Președinte al Consiliului Județean Bihor
Număr de telefon: +40259432802
Număr de fax: +40259441326
Adresa Poștă electronică: registratura@cjbihor.ro
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