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Obiectul : Emitere Ordin de începere pentru execuția proiectului de modernizare DN 

67B Scoarța - Pitești km 0+000 - km 188+200.  

 

Motivarea: Informarea periodică, transparentă și reală a cetățenilor cu privire la stadiul 

proiectului de reabilitare a tronsonului Târgu-Jiu – Scoarța - Târgu-Cărbunești –

Hurezani – Grădiștea – Pitești. Este o investiție absolut indispensabilă, fiind un drum 

care deservește județele Argeș, Vâlcea, Olt și Gorj. 

 

Mulți oameni de afaceri au investit în proiecte importante aflate pe traseul acestui drum 

național, lăsându-se convinși de promisiunile autorităților referitoare la reabilitarea acestui 

important tronson de infrastructură rutieră. 

Conform site-ului oficial al CNAIR, la secțiunea drumuri aflate în execuție, încă din anul 2019, 

DN67B apare ca fiind în EXECUȚIE (http://www.cnadnr.ro/ro/proiecte/dn-67b), urmând a fi 

emis Ordinul de începere a lucrărilor. 

DN67B se află într-o stare de degradare avansată, starea sa deplorabilă contribuind la afectarea 

atât a stării tehnice a automobilelor participante la trafic, cât și a siguranței circulației, viața 

multor oameni fiind astfel pusă în pericol. O asemenea stare de fapt este inacceptabilă, fiind 

evident necesară remedierea urgentă a porțiunilor grav deteriorate, în vederea aducerii 

drumului la condiții decente și legale de circulație.  
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Ținând cont de toate aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați, în scris, motivul pentru care 

DN67B apare ca drum aflat în EXECUȚIE, când, în realitate, pe acest tronson, de mai bine de 

1 an de zile, nu se execută nicio lucrare. 

Care este motivul pentru care nu s-a emis ordinul de începere a lucrărilor, în ultimul an? 

De ce nu se execută lucrările de reparație curente la acest drum de către administratorul legal 

(CNAIR), care are obligația legală să întrețină acest drum? 

Care este motivul pentru care acest drum a fost lăsat să ajungă într-un stadiu atât de avansat de 

degradare? 

Care sunt măsurile pe care le veți dispune pentru remedierea acestei situații grave, care pune 

în pericol viața conducătorilor auto? 

 

Vă mulțumesc!                                       
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