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In data 06 martie 2009, la Galati, in prezenta secretarului de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei - Razvan MURGEANU, a directorului general al Autoritatii de Management pentru POR- Gabriel 
FRIPTU, a Presedintelui Consiliului Judetului Galati – Eugen CHEBAC, a Prefectului Judetului Galati – 

Claudiu BRINZAN, a Primarului Municipiului Galati – Nicolae DUMITRU, si a Directorului Directiei 
Implementare POR al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est – Jenica CRACIUN a fost semnat 
contractul de finantare pentru proiectul “Imbracaminte bituminoasa pe DJ 253km 18+436 – km 29+800, 
Cudalbi-Baleni, Judetul Galati”, in cadrul Axei Prioritare 2, Domeniul Major de Interventie 2.1. 
“Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / 

reabilitarea soselelor de centura” dupa cum urmeaza: 
 
Beneficiar: Consiliul Judetului Galati 
Parteneri: Consiliile Locale ale Comunelor Cudalbi si Baleni 
Valoare totala: 15.583.212,52 RON 

Costurile eligibile totale sunt de : 13.123.170,67 lei, din care: 
      - asistenta financiara nerambursabila: 12.821.590,67 lei; 
      - contributia Consiliului Judetului Galati: 301.580 lei. 
Durata de implementare: 24 de luni 
 
Obiectivul general al proiectului: Reabilitarea si modernizarea elementelor degradate din structura fizica 
a sectorului de DJ253, KM 18+436 – KM 29+800, Cudalbi – Baleni.  
 
Proiectul vizeaza imbunatatirea conectarii rutiere a centurii Judetului Galati la celelalte zone ale 
judetului atat pe axa Nord-Sud, cat si pe Est-Vest; oferirea unei alternative viabile la circulatia pe DN 25 
si preluarea partiala a traficului de pe acest drum judetean; realizarea unui climat mai sigur de circulatie, 
imbunatatirea masurilor de siguranta a traficului ce va conduce la diminuarea numarului de accidente 
rutiere; economisirea timpului de rulare intre localitatile situate in centrul si nordul judetului si 
Municipiul Tecuci, cu asigurarea conexiunilor aferente retelei de drumuri nationale spre municipiul Galati 
si zona Moldovei. 
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