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Anunț de presă 
Data: 29.11.2022 

Finalizare proiect „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, 
Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000-15+065“ 

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, anunță finalizarea împlementării proiectului: „Modernizare și 
reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri – Bunești, Km 0+000-15+065“, cod SMIS 126386. Proiectul a fost 
împlementat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, în calitate de lider de parteneriat și Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Bunești și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Jibert, în calitate de parteneri, 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și ADR Centru, în 
calitate de Organism Intermediar. 

Proiectul a fost finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN - T, inclusiv a nodurilor multimodale. 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor din județul Brașov situate în 
proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000-
15+065. 

Prin executarea lucrărilor de modernizare și reabilitare au fost atinse Obiectivele specifice ale proiectului, respectiv: 

•  Creșterea siguranței circulației și realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic ca urmare a 
îmbunătățirii capacității portante a drumului, a montării de parapeți metalici semigrei pe o lungime de 2924 ml și a 
montării indicatoarelor rutiere și bornelor kilometrice și hectometrice; 

•  Asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executarea șanțurilor pereate din beton și montarea de podețe tubulare 
din beton; 

•  Creșterea gradului de mobilitate prin fluidizarea traficului și reducerea timpilor de parcurs și o mai bună 
accesibilitate între zonele cu destinație turistică și cele cu funcțiune economică. Fluidizarea circulației determină o 
îmbunătățire semnificativă a condițiilor de mediu, sub forma diminuării poluării fonice și a emisiilor poluante, de care vor 
beneficia toți locuitorii din zonă. 

•  Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 104L, Dacia -Viscri- Bunești, km 0+000-15+065 contribuie la 
dezvoltarea economică a zonei de centru a județului Brașov, la intensificarea legăturilor de cooperare economică între 
drumurile județene și naționale, precum și la sporirea sistematică a nevoilor de transport cu exigențele populației în ceea 
ce privește confortul, siguranța circulației și protejarea mediului în județul Brașov. 

Rezultatele proiectului: Drumul județean DJ 104L a fost  proiectat și executat ca drum clasa tehnică V, cu viteza de 
proiectare 25 km/h în intravilan și 40 km/h în extravilan, cu două benzi de circulaţie de 3,00 m lăţime. Pentru asigurarea 
scurgerii apelor au fost executate podețe tubulare și dalate cât și șanțuri pereate și de pământ.   

Valoarea totală a proiectului a fost de 27.051.032 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 
26.510.011,36 lei. 

Perioada de implementare a proiectului a fost: 16.11.2018 - 31.12.2022. 
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