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Consiliul Județean Vaslui anunță semnarea Contractului de Lucrări în cadrul proiectului:
 Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui „Reabilitare și modernizare drum strategic județean 

Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”  

 U.A.T. Județul Vaslui a semnat miercuri, 9 ianuarie 2019, acordul contractual pentru contractul de proiectare și execuție 
lucrări la obiectivul  ,,Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare și modernizare Drum strategic județean 
Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)” Codul MySmis 108704, pentru fiecare lot în parte, după cum urmează:

- pentru lotul 1 contractul cu o valoare totală de 60.013.432,95 lei, cu TVA inclus;
- pentru lotul 2 contractul cu o valoare totală de 24.144.539,46 Lei, cu TVA inclus;
- pentru lotul 3 contractul cu o valoare totală de 77.650.103,91 Lei, cu TVA inclus.

 Durata contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor este de 35 de luni, din care 5 luni pentru proiectare și 30 de luni 
pentru execuția lucrărilor.
 Proiectul este 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” și are o valoare totală de 222.001.842,03 lei, inclusiv TVA, din 
care 213.074.058.31 este asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a Guvernului României, iar suma de 
8.927.783,72 lei este cofinanțarea asigurată de U.A.T. Județul Vaslui.
 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului populației, bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe 
piața regională și națională în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la 
rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN-T.
 Obiectivul specific este modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți (creșterea vitezei de 
deplasare, a portanței si a siguranței rutiere) a traseului Axei Rutiere Strategice 4 Vaslui: Bîrlad- Laza- Codăești.
 Perioada de implementare a proiectului este de 75 luni, începând cu data de 01.04.2016 și termen de finalizare 30.06.2022.
 Proiectul va fi implementat de Județul Vaslui, în parteneriat cu comunele: Zorleni, Băcani, Alexandru-Vlahuță, Poienești, 
Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești, Miclești, traversate de drumul strategic.
 Rezultatele urmărite prin implementarea proiectului sunt:

● Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat  conectat la TEN-T – 82,649 km;
● Lungimea de pistă de biciclete nou construită – 1.710 m;
● Lungime trotuare pietonale modernizate/realizate – 23.460 ml;
● Stații de transport public construite/modernizate – 24 buc;
● Poduri noi, care înlocuiesc podurile existente – 7 buc;
● Poduri reabilitate - 6 buc;
● Categorii de elemente suplimentare/îmbunătățite destinate siguranței circulației :

- Semnalizare cu avertizare luminoasa la trecerile de pietoni;
- Parapete de siguranța;
- Sens giratoriu;
- Marcaje rezonatoare pentru reducerea vitezei.

● Podețe pentru scurgerea apelor:
- Podețe noi -15 buc;

- Înlocuirea podețelor existente cu podețe noi – 127 buc;
- Reparații la podețele existente - 62 buc;

● Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata – 1 buc. 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui situat în municipiul Vaslui,  str. Ștefan cel Mare, nr.79 sau la 
telefon: 0235/361.096, interior: 151, fax: 0235/361.090, e-mail: consiliu@cjvs.eu, website: www.cjvs.eu. Persoană de contact: Emilian AGAFIȚEI, manager 
proiect. 


