COMUNICAT DE PRESĂ
Târgoviște, 14 decembrie 2021
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
continuă lucrările de investiții în infrastructura rutieră a județului ‐ lucrări avansate în cadrul
LOTULUI IV ‐ DJ 711 COJASCA (POD PESTE CANAL)‐BUJOREANCA (DN 1A) ȘI DJ 101B BUTIMANU
(DN 1A)‐NICULEȘTI‐LIM. JUD. ILFOV
Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de lider, implementează proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de
transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova – Moreni –
Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca –
Cornești – Butimanu – Niculești – Limită Județ Ilfov”, Cod SMIS 117822, finanțat 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.
Obiectivul general al proiectului: accelerarea creșterii economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale
comunităților locale din Județul Dâmbovița prin stimularea mobilității, rezultat al modernizării infrastructurii
județene de transport și asigurării conectivității indirecte la rețeaua TEN‐T.
Întreaga investiție presupune modernizarea traseului interjudețean (format din 4 drumuri județene) pe o lungime de
62,161 km și se estimează că va avea un impact major atât asupra fluidizării traficului, cât și asupra sporirii gradului
de siguranță a circulației în cele 15 localități dâmbovițene ce sunt tranzitate de acest traseu.
Proiectul are o valoare totală de 212.845.189,34 lei, din care 179.511.725,29 lei reprezintă contribuția
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Datorită valorii lucrărilor și lungimii traseului, prin proiectul tehnic, obiectivul a fost împărțit în 4 Loturi.
Informații privind: LOTUL IV ‐ DJ 711 Cojasca (pod peste Canal)‐Bujoreanca (DN 1A) și DJ 101B Butimanu (DN

1A)‐Niculești‐lim. jud. Ilfov, L=13,615 km
Antreprenor: SC PORR CONSTRUCT SRL
Valoarea contractului de lucrări: 43.712.734,13 lei, fără TVA.
Data ordinului de începere: 05.11.2020
Durata contractului: 24 luni
Stadiu contract: 52%
Proiectul este implementat de UAT Județul Dâmbovița, în calitate de lider, în parteneriat cu UAT Municipiul
Târgoviște și UAT Municipiul Moreni.
Informaţii suplimentare despre proiect:
CONSILIUL JUDETEAN DÂMBOVIŢA
Piaţa Tricolorului, nr. 1, Târgovişte,
cod poştal 130060, Jud. Dâmboviţa
Tel.: 0245 207 600; Fax: 0245 207 687
Email: proiect.dj.2016@cjd.ro

