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 Obiectul întrebării scrise: Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale din comuna 

Bălcăuți, județul Suceava 

 

Infrastructura rutieră, sau mai degrabă lipsa acesteia, reprezintă unul dintre cele mai dezbătute 

subiecte din ultimii ani, transformându-l într-unul controversat, față de care românii și-au pierdut 

orice speranță. 

Crearea unor conexiuni rutiere între zonele de interes național ar trebui să reprezinte o 

prioritate pentru guvernanți, însă, din păcate, acestea stagnează, fiind amânate la infint.  

Tot la capitolul infrastructură rutieră, trebuie avută în vedere reabilitarea, iar, acolo unde este 

cazul, inclusiv crearea de drumuri în zonele rurale.  

Problema este cu atât mai mare, cu cât interesul tuturor s-a concentrat pe lucrările de 

infrastructură mare, în defavoarea drumurilor „de țară”.  

Odată cu crearea Companiei Naționale de Investiții, lucrurile au început să prindă contur și în 

zonele rurale, prin proiecte de reabilitare a drumurilor, a centrelor culturale sau a clădirilor de interes 

public, dar și prin reducerea birocrației, CNI reușind, în scurt timp, ceea ce ministerele de resort nu 

au fost în stare să realizeze în ultimii ani.  

Deși mai trebuie făcuți pași mari pentru a reduce inegalitățile apărute între regiuni, cu pași 

mici, ne putem îndrepta spre scopul final.  
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Acești pași despre care vorbesc reprezintă inițiativele autorităților publice locale de a reabilita, 

cu ajutorul CNI infrastructura rutieră, ceea ce redă speranța cetățenilor la un trai mai bun și la 

îndeplinirea promisiunilor făcute de către guvernanți. 

 Un astfel de exemplu în reprezintă comuna Bălcăuți, județul Suceava, care, prin autoritățile 

publice locale, încearcă dezvoltarea comunității și asigurarea rezolvării tuturor necesităților 

cetățenilor. În acest sens, UAT Bălcăuți a depus un proiect la Compania Națională de Investiții 

privind modernizarea și reabilitarea a 4300 m de drumuri comunale.     

    

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi precizați, în scris, stadiul proiectului de 

modernizare și reabilitare a drumurilor comunale depus de UAT Bălcăuți. 

 

  




