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START PRIMULUI PROIECT FINANłAT DIN FONDURI STRUCTURALE ÎN 
JUDEłUL VASLUI 

 
 Consiliul judeŃean Vaslui va semna joi, 19 martie, contractul de finanŃare 
pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare drum judeŃean DJ 244 B CreŃeştii 
de Sus- Murgeni km 0+000-55+780”. 
  

Co-finanŃat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operational 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 “ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale”, Domeniul major de intervenŃie 2.1 “Reabilitarea şi 
modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane, inclusiv 
construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură” cu suma de 78.912.905,59 lei,  la 
care se adaugă contribuŃia Consiliului judeŃean Vaslui de 16.755.748,59 lei,  
proiectul are ca obiectiv  general îmbunătăŃirea accesului populaŃiei, bunurilor şi 
serviciilor din judeŃul Vaslui pe piaŃa regională, în vederea stimulării dezvoltării 
economice durabile, prin asigurarea unei infrastructuri de transport de calitate, 
care va face conexiunea cu reŃeaua de drumuri naŃionale şi reŃeaua TEN-T. 
 

Prin proiect vor fi executate lucrări de reabilitare şi modernizare a 
întregului traseu al drumului care străbate judeŃul de la nord la sud şi leagă 5 
comune şi un oraş de drumul european E 581, drumurile naŃionale DN 24 A si DN 26, 
deservind o populaŃie de 20.997 locuitori. Astfel, vor fi asigurate condiŃii pentru 
creşterea siguranŃei şi a confortului în trafic, precum şi pentru îmbunătăŃirea 
accesului bunurilor, mărfurilor şi persoanelor la pieŃele locale, judeŃene şi 
regionale şi la serviciile publice. 
  

ConferinŃa de presă ocazionată de semnarea contractului de finanŃare va 
avea loc la Sala “Ştefan cel Mare” a Consiliului judeŃean Vaslui, joi, 19 martie, 
începând cu orele 11,00. 
 

Persoana de contact pentru informaŃii suplimentare- Domnul Cornel Vasiliu, 
DirecŃia de dezvoltare locală, integrare europeană, relaŃii internaŃionale a 
Consiliului judeŃean Vaslui, tel 361086/232, e-mail: consiliu@consiliu.vaslui.ro 
 
  Preşedinte, 

Ing. Vasile MIHALACHI 


