Anunț
“ Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Maracineni - Podu Muncii, judetul Buzau”

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău, Unitatea AdministrativTeritorială Comuna Mărăcineni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Săpoca, Unitatea
Administrativ-Teritorială Comuna Cernătești, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Beceni, condus
și reprezentat de UAT Județul Buzău, este beneficiar al finanţării pentru proiectul “ Modernizare DJ 203K,
km 38+000 - 75+000, Maracineni - Podu Muncii, judetul Buzau”, proiect finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2014 – 2020, cod SMIS 124872.
Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Regional 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 – apel de proiecte nefinalizate.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020: Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.
Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
Valoarea totală a proiectului este de 81.833.412,97 lei , din care: valoarea eligibilă nerambursabilă
din FEDR (85%) 67.447.908,74 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (13%)
10.315.562,52 lei, valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului (2%) 1.587.009,62 lei, valoarea neeligibilă
2.482.932,09 lei – inclusiv TVA.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și
urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson de 32,875 km de drum de
interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în zona Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău.
Rezultate așteptate: 1. lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate 11,104 km, (dacă pista are două sensuri de circulație se va menționa lungimea totală, însumând lungimile
pistelor simplu sens); 2. suprafața trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate - 0 mp; 3. stații
transport public și alveole construite/modernizate - 0 numar; 4. aliniamente de arbori situate de-a lungul
căilor de transport și investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate
de condiții meteorologice extreme – 0 km; 5. categorii de elemente suplimentare destinate siguranței
circulației - număr: 6, din care: borne kilometrice 34 buc, borne hectometrice 297 buc, marcaje
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longitudinale 98,7 km, marcaje transversale 600,10 mp, parapet metalic semigreu 2580 m, indicatoare
rutiere 293 buc.
Perioada de implementare a proiectului este de 84 luni, respectiv între data de 16 mai 2014 și 30
aprilie 2021.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Buzău, manager de proiect –
domnul Iulian Petre, telefon 0238/414 112, fax 0238/725 507.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați site-ul www.fonduri-ue.ro.
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
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