
 

 

 

 

Proiect: „Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – 
Limită judeţ Teleorman”, cod SMIS 117661 

 

DESCRIERE PROIECT 

Denumirea proiectului: „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - 

Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman”, cod SMIS 117661 

Beneficiar: U.A.T. Județul Giurgiu  

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, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1: 

Interconectarea Regiunii Dunării, a Strategiei Uniunii Europene privind Regiunea Dunării, AP 1b - 

Legături rutiere, feroviare şi aeriene (depunerea proiectelor prin MySMIS), Apelul de proiecte nr. POR 

2017/6/6.1/SUERD/1. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de accesibilitate a 

zonelor rurale și urbane din județul Giurgiu situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea 

drumului județean DJ 503 pe traseul Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – 

limită județ Teleorman, în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene și în contextul 

implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: 

 modernizarea a 32,18768 km de drum județean 

 deservirea unui număr de 78.881 de locuitori de o infrastructură secundară modernizată care 
asigură accesul la coridoarele TEN-T.        

          Perioada de implementare este 01.07.2014 – 31. 12.2023. 

Valoarea proiectului în lei este următoarea: 

Valoarea 

totală(lei) 

Valoarea 

totală 

eligibilă( lei) 

Valoare 

totală 

contribuție 

publică (lei) 

Valoare 

eligibilă 

nerambursabilă 

din FEDR( lei) 

 

Valoare 

eligibilă din 

bugetul 

național (lei) 

Valoarea 

cofinanțării 

eligibile a 

Beneficiarului(lei) 

Valoarea 

neeligibilă, 

inclusiv 

TVA(lei) 

67.646.383,67 67.562.089,67 67.562.089,67 57.427.776,22 8.783.071,64 1.351.241,81 84.294,00 

   

Activitățile proiectului sunt următoarele: 



2 

 

 Activitate:A1.Întocmirea documentației tehnico-economice faza SF/DALI necesară depunerii 
cererii de finanțare; 

 Activitate:A2.Realizarea auditului de siguranță rutieră faza I – proiect preliminar; 

 Activitate:A3.Managementul proiectului; 

 Activitate:A4.Promovarea și publicitatea proiectului; 

 Activitate:A5.Consultanța pentru organizarea procedurilor de achiziție; 

 Activitate:A6.Realizarea Proiectului tehnic și execuția lucrărilor de modernizare pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara 
Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – Limită judeţ Teleorman”; 

 Activitate:A7.Supravegherea lucrărilor(dirigenție de șantier); 

 Activitate:A8.Auditul financiar. 
 

Indicatori prestabiliți de rezultat: Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care 
asigură accesul la coridoarele TEN-T9 :78,881.00 persoane și Indicatori prestabiliți de realizare:         
32, 18768 km. 
 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Județean Giurgiu 
bld. București, nr. 10, Giurgiu, județul Giurgiu 

Tel.: 0372.462.611, Fax: 0372.462.651 
E-mail: cjg@cjgiurgiu.ro 

www.cjgiurgiu.ro 

 
 


