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In data 12 februarie 2009, la Focsani, in prezenta secretarului de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Locuintelor - Razvan MURGEANU, a presedintelui Consiliul Judetean Vrancea - Marian OPRISAN si a 
directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est - Luminita MIHAILOV au fost semnate 
trei contracte de finantare, dupa cum urmeaza: 
 
Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale 
Domeniul Major de Interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi 
urbane, inclusiv constructia si reabilitarea soselelor de centura 
 
1. „Reabilitare si modernizare DJ 204 E Marasesti – Panciu, KM 24+200 – 43+050” 
Solicitant: Consiliul Judetean Vrancea 

Valoare totala: 42.918.387,09 RON 
Durata de implementare: 31 luni 
Obiectiv general: Cresterea nivelului calitativ al infrastructurii de transport din judetul Vrancea, in 
vederea stimularii dezvoltarii durabile a judetului si atragerii in circuitul economic a unor zone cu 
dezvoltare deficitara. 
 
2. „Reabilitare si modernizare DJ 205R KM 21+700 – Km 28+700, Cotesti – Poiana Cristei” 
Solicitant: Consiliul Judetean Vrancea 
Valoare totala: 10.938.610,85 RON 
Durata de implementare: 15 luni 
Obiectiv general: Cresterea nivelului calitativ al infrastructurii de transport din judetul Vrancea, in 
vederea stimularii dezvoltarii durabile a judetului si atragerii in circuitul economic a unor zone cu 
dezvoltare deficitara. 
 
 
Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale 
Domeniul Major de Interventie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua 
 
2. “Modernizarea centrului scolar pentru educatie incluziva "Elena Doamna" 
Solicitant: Consiliul Judetean Vrancea 

Valoare totala: 9.842.903,17 RON 
Durata de implementare: 30 luni 
Obiectiv general:Imbunatatirea infrastructurii educationale, a structurilor de cazare si dotarii Centrului 
pentru Educatie Incluziva Elena Doamna, in vederea asigurarii unui proces instructiv-educativ adaptat 
cerintelor specific ale copiilor cu dizabilitati auditive, logopedice si mintale la standarde europene. 
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In data 13 februarie 2009, la Tulcea, in prezenta secretarului de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintelor - Razvan MURGEANU, a presedintelui Consiliul Judetean Tulcea - Victor TARHON si a 
directorului general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est - Luminita MIHAILOV a fost semnat un 
contract de finantare, dupa cum urmeaza: 
 

Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale 
Domeniul Major de Interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi 
urbane, inclusiv constructia si reabilitarea soselelor de centura 
 
4. „Reabilitarea si modernizarea zonei industriale est din municipiul Tulcea” 

Solicitant: Primaria municipiului Tulcea 
Valoare totala: 32.558.432,70 RON 
Durata de implementare: 24 luni 
Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii locale din Municipiul Tulcea prin revitalizarea zonei industrial 
de est, respectiv refacerea drumului de acces si a utilitatilor din cadrul acesteia. 
 
In data 19 februarie 2009, la Galati, in prezenta secretarului de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintelor - Razvan MURGEANU, a Primarului Municipiului Galati – Nicolae Gheorghe Dumitru si a 
directorului economic al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est – Diana Custura a fost semnat un 
contract de finatare, dupa cum urmeaza: 

 
Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale Domeniul Major de 
Interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si strazi urbane, inclusiv 
constructia si reabilitarea soselelor de centura 
 
5. „Modernizare strada Basarabiei intre Piata Energiei si Bulevardul George Cosbuc” 

Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Galati 
Valoare totala: 13.269.690 RON 
Durata de implementare: 24 luni 
Obiectiv general: Fluidizarea traficului urban in municipiul Galati, reducerea timpului de transport, 
eliminarea blocajelor rutiere si traversarea orasului in conditii de siguranta. 

 
In data 20 februarie 2009, la Constanta, in prezenta secretarului de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintelor - Razvan MURGEANU, a Primarului Municipiului Constanta – Stefan Radu Mazare si a 
directorului economic al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est – Diana Custura a fost semnat un 
contract de finatare, dupa cum urmeaza: 
 
Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul Major de Interventie 3.2 Reabilitarea / 
modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
 
6. „Reabilitarea si modernizarea Caminului pentru persoane varstnice Constanta” 

Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta si Caminul pentru persoane varstnice 
Constanta 
Valoare totala: 2.885.820,69RON 
Durata de implementare: 16 luni 
Obiectiv general: Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale la standarde europene, servicii oferite de cel 

mai important centru rezidential, furnizor de servicii sociale specializate dedicate persoanelor varstnice la 
nivelul judetului Constanta. Asigurarea accesului egal al populatiei varstnice la servicii sociale de calitate. 


