
                                                                                               

 
 

 

 

PROIECT: ”Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor km 20+000-23+423 DJ 174C 
lim. jud. Suceava km 5+000-11+197, pe sectorul km 5+000-11+197″ Cod SMIS: 
125426. 
 
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională; 
Prioritate de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T; 
Apel de proiect: POR 2018/6/6.1/6 – proiecte nefinalizate. 
 

TITLUL PROIECTULUI: ”Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor km 20+000-

23+423 DJ 174C lim. jud Suceava km 5+000-11+197, pe sectorul km 5+000-11+197″. 

 

Obiectivul proiectului de finanțare este finanțarea realizării investiției ”Modernizare 

drum județean DJ 174A – Bilbor km 20+000-23+423 DJ 174C lim. jud Suceava km 

5+000-11+197, pe sectorul km 5+000-11+197″, având la bază Contractul de lucrări nr. 

19/8618/18.04.2018. 

 

Investiția se derulează pe o lungime de 6.197 m, iar valoarea totală a proiectului este 

7.867.145,26 Lei TVA. 

Obiectivul are o componentă socială predominantă, prin urmare, acesta nu este 

generator de venituri, iar din punct de vedere al analizei financiare finanțarea 

nerambursabilă este unica sursă de asigurare a sustenabilității investiției. 

Obiectivele specifice ale proiectului de modernizare  căi de comunicație sunt de ordin 

economic dar mai ales de ordin social și uman: 

- asigurarea nevoilor de mobilitate a localnicilor către localitățile învecinate dar și a 

legăturilor între obiectivele de interes local și intrajudețean; 

- îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor din zonă;  

- accesul copiilor de vârsta preșcolară în condiții decente la educație; 

- stimularea dezvoltării social-economice a localității; 

- asigurarea accesului rapid în cazul situațiilor de urgență dar și transportul public în 

condiții satisfăcătoare din punct de vedere al confortului și siguranței; 
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- îmbunătățirea aspectului estetic al satelor cu ulițe înecate în praf și noroaie, 

inadecvate nivelului de civilizație. 

 

Locuitorii comunei Bilbor sunt beneficiari direcți, astfel aceștia vor beneficia de o 

infrastructură rutieră îmbunătățită, de un grad mai ridicat în ceea ce privește 

siguranța circulației rutiere și pietonale, concentrații mai mici de noxe și nivel mai 

redus de zgomot la nivelul localităților.  
 

- Autoritățile publice locale care administrează infrastructura și care vor beneficia de 

reducerea costurilor cu mentenanța infrastructurii, cu decolmatarea șanțurilor și 

podețelor, și conservarea la un nivel acceptabil a stării drumului; locuitori ai 

comunelor Municipiului Toplița și localitățile care sunt traversate de DJ 174 A, și care 

vor beneficia de o alternativă modernizată de acces către Comuna Bilbor și către 

județul Suceava; 

-  locuitorii comunelor Drăgoioasa, Păltiniș, Coverca, Panici, Șaru Dornei și Dorna-Arini 

din județul Suceava, care vor beneficia de o conexiune rapidă cu județul Harghita 

respectiv comuna Bilbor, și cu Municipiul Toplița prin sectorul modernizat DJ 174C și 

continuat cu DJ 174A. 

 

Structură drum/Descriere lucrări: 

Investiția presupune reabilitarea sistemului rutier aferent DJ174C. Va fi supus 

reabilitării sectorul de drum situat între km 5+000 și km 11+197 aferent DJ 174C, care 

asigură legătura cu județul Suceava. Total lungime drum modernizat 6.197 m. 

 

Structura drumului după executarea lucrărilor de modernizare va fi: 

 Pentru profil transversal: lățime platformă drum 8,00 m, lățime parte 

carosabilă 6 m, șanțuri de pământ, rigole, șanțuri din beton; 

 Sistem rutier format în general din următoarele: 40 cm strat de balast existent, 

15 cm strat de balast, 15 cm strat de piatră spartă, strat legătură BAD25 cm, 

strat de rulare BA 164 cm; 

 Lucrări de colectare și evacuare ape pluviale, amenajări intersecții cu drumuri 

laterale, consolidare terasamente, semnalizare rutieră, realizare accese la 

proprietăți. 

 

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANȚARE VALOARE (Lei) 

I. Valoarea totală a Contractului de finanțare 7.867.145,26 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

a. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent 0,00 

b. Valoarea totală eligibilă 7.867.145,26 

II. Contribuția proprie 157.342,91 

a. 
Contribuția solicitantului 2% la cheltuieli 
eligibile, inclusiv TVA aferent 

157.342,91 

b. 
Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent 

0,00 

c. 
Autofinanțarea proiectului(numai pentru 
proiectele generatoare de venit) 

0,00 

III. 
ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ (98% din valoarea totală eligibilă) 

7.709.802,35 
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