Comunicat de presă

Arad, 3 octombrie 2018
Trei drumuri județene din județul Arad vor fi finanțate prin Regio-Programul
Operațional 2014-2020
Astăzi, 3 octombrie 2018, la sediul Consiliului Județean Arad, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Vest (ADR Vest) și Consiliul Județean Arad au semnat contractele de finanțare
pentru următoarele proiecte:
• Modernizare DJ 709 Pîncota -Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab-Seleuș
• Modernizare DJ 709J km 6+600 - 12+440 Nădlac - Peregu Mare
Semnatarii acestor două contracte au fost domnul Iustin CIONCA, președintele Consiliului
Județean Arad și domnul Sorin MAXIM, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare
Regională Vest-Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest.
***
Proiectele vor fi finanțate în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 20142020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin
conectarea nodurilor secundare si tertiare la la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale – Apel pentru proiecte nefinalizate. În cadrul apelurilor de proiecte nefinalizate
se finanțează proiecte cu lucrări demarate, cu contracte de execuție încheiate, dar cu cel puțin
o activitate încă nefinalizată.
***
Proiectul Consiliului Județean Arad ,,Modernizare DJ 709 Pîncota -Seleuș și Reabilitare
DJ 792 Nădab-Seleuș va fi implementat pe parcursul a 17 luni și vizează:
• modernizarea drumului județean DJ 709, pe un tronson de 5,5 km, cuprins între Pâncota
și Seleuș, lucrări aflate deja în curs de execuție;
• modernizarea drumului județean DJ792 pe traseul cuprins între localitățile Năbab și
Seleuș, în lungime de 18,81 km, pentru care este semnat contractul de proiectare cu
execuție.
Până la finalul implementării proiectului se vor moderniza 24,31 km de drum județean, 230,50
mp trotuare și 16 stații de transport public.
Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 40.691.995,96 lei, iar valoarea totală
a acestuia este de 41.648.738,00 lei
***
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Cel de-al doilea proiect, ,,Modernizare DJ 709J km 6+600 - 12+440 Nădlac - Peregu Mare”
va fi implementat pe parcursul a 6 luni și are ca scop finanțarea lucrărilor de modernizare a
DJ 709J pe tronsonul cuprins între localitățile Nădlac și Perengu Mare, în lungime de 4,909 km,
lucrări aflate încurs de execuție.
Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 5.639.628,59 lei, iar valoarea totală a
acestuia este de 5.781.154,48 lei.
***

La nivelul Regiunii Vest, în cadrul Regio - POR 2014-2020, au fost contractate până în prezent
332 proiecte, în valoare totală de 333,88 milioane euro și 260,23 milioane euro reprezintă
valoarea finanțării nerambursabile;
***
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactaţi – telefon/fax: 0256 –
491.981 / 0256 – 491.923; e-mail: office@adrvest.ro.
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