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Subiectul: Construirea Drumului Expres Târgu-Jiu-Petroșani-Hațeg-Deva-A1, imperios 

necesară pentru economia județului Gorj 

Revin, cu deosebită insistență, asupra unui subiect extrem de important pentru mine, mai 

exact realizarea Drumului Expres Târgu-Jiu-Petroșani-Hațeg-Deva-A1, necesar pentru 

dezvoltarea a două județe, grav afectate de reducerea activităților economice din ultimii ani, 

respectiv județele Gorj și Hunedoara.   

Acest trosnon reprezintă o continuare a Drumului Expres Târgu Jiu –Craiova, aflat în faza 

preliminară demarării lucrărilor. Subliniez faptul că vorbim de un județ extrem de afectat din 

cauza  activităților miniere, cu suprafețe foarte mari neredate circuitului agricol, care, din 

punct de vedere social, va fi și mai afectat ca urmare a restrângerii activității unei companii 

miniere care acum numără în jur de 12 mii de angajați, plus angajații de la societățile 

prestatoare pentru Complexul Energetic Oltenia. Județul Gorj, Hunedoara de altfel,  are 
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nevoie de infrastructura rutieră care să-l conecteze la rețelele rutiere importante din țară 

pentru a facilita accesul investitorilor în zonă. Altfel, riscă să ajungă la fel ca Valea Jiului. 

Pentru că nu am primit niciun răspuns la întrebarea nr.1556A/25.05.2021, transmisă 

Cabinetului Ministerial în luna mai a acestui an, revin cu acest subiect pentru a-l readuce în 

atenția responsabililor.  

Dat fiind faptul că într-una dintre corespondențele pe care le-am purtat cu Ministerul 

Transmporturilor, am primit asigurări că proiectul ”Drum expres Târgu Jiu- Hațeg –Deva-A1” 

este cuprins în MPGT în perioada de programare 2021-2030, dar și în Planul Investițional,  

insist, respectos, solicitând răspuns scris la următoarele întrebări:  

 

1. Care este principala sursă de finanțare pentru ” Realizare Drum Expres Târgu-Jiu-

Petroșani-Hațeg-Deva-A1”? 

2. Concret, într-un mod transparent, când preconizați că vor fi demarate procedurile de 

achiziție publică pentru Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție pentru 

acest important obiectiv? 

Cu respect, vă mulțumesc!    

 

 

                                                                                                                          Deputat PSD, 

MIHAI WEBER 

 

 

 

 




