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Lucrarile de reabilitare si modernizare a drumului judetean DJ652, DN65 – Lăcriţa – Coşoveni – 

Ghindeni – DN55, judeţul Dolj au fost finalizate 

Consiliul Judeţean Dolj, în calitate de beneficiar, a obţinut finanţare pentru proiectul 
„Reabilitarea şi modernizarea DJ652, DN65 – Lăcriţa – Coşoveni – Ghindeni – DN55, judeţul 
Dolj” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 2–
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de intervenţie 2.1–
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane–inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură, fiind cel de-al cincilea contract de finanţare semnat 
de către MDLPL cu Beneficiari autorităţi publice locale. 

Proiectul a vizat reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ652 pe o lungime de 18,9 
km, precum şi executarea unui pod peste Valea Babolea, cu o lungime de 36 m. 

Valoarea totala a proiectului este de 25.663.130,64 Lei, din care valoarea totala eligibila  este de 
21.562.011 Lei, respectiv  valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regionala este de 18.651.139,52 Lei, iar valoarea eligibila nerambursabila din bugetul 
national este de 2.479.631,26 Lei. La acestea se adauga contributia locala a Consiliului Judetean 
Dolj in valoare de 431.240,22  Lei, precum si  valoarea TVA rambursabila de la bugetul de stat. 

Lucrarile de reabilitare si modernizare ale drumului judetean DJ 652 Lăcriţa – Coşoveni – 
Ghindeni au fost finalizate, iar executia lucrarilor a constat in: 

-   Reabilitarea şi modernizarea a 18,942 km de drum judeţean; 
- Realizarea de lucrări de reprofilare a traseului drumului, pentru corectarea în planul de 

situaţie a curbelor pentru viteză de 60 km/oră, iar în plan vertical corectarea declivităţilor; 
- Realizarea de lucrări de refacere a sistemului rutier pe toată lungimea drumului 

(terasamente, fundaţie drum, îmbrăcăminte asfaltică, acostamente, şanţuri de scurgere, 
rigole carosabile, podeţe); 

- Realizarea de benzi de încadrare de 25 cm şi acostamente de 75 cm; 
- Amenajarea unui număr de 82 drumuri laterale; 
- Realizarea unui număr de 111 podeţe transversale noi; 
- Executarea unui numar de 308 podeţe pentru acces la proprietăţi; 
- Realizarea racordurilor de la intersecţiile cu DN6 şi DN65; 
- Montarea de parapeţi pe o lungime de 645 m în curbele periculoase; 
- Construirea un pod peste Valea Babolea, cu o lungime de 36,00 m, (două deschideri a 18,00 

m fiecare), lăţimea carosabilului de 7,80 m şi lăţimea între parapete de 9,80 m. Podul se 
află în extravilan şi are două trotuare cu lăţimea de 1,00 m fiecare; 

- Realizare de marcaje longitudinale şi transversale, semnalizare verticală şi panouri de 
indicare şi orientare. 

Prin implementarea proiectului s-a urmarit  îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunii Sud-Vest Oltenia 
spre şi în interiorul ţării şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării 
dezvoltării economice durabile a regiunii. 
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