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Obiectul : Emitere Ordin de începere pentru execuția proiectului „Variantă ocolitoare 

Târgu-Jiu”. Prioritizarea  lucrărilor la secțiunile aflate în stadiu avansat. 

 

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

proiectului „Variantă ocolitoare Târgu-Jiu”. Soluții de eficientizare a lucrărilor. 

 

 

Nu mă aflu la prima întrebare a Guvernului cu privire la evoluția acestui proiect 

fiindcă realizarea Centurii ocolitoare a Municipiului Târgu Jiu constituie un obiectiv de o 

importanță vitală pentru dezvoltarea socio-economică a județului Gorj, precum și 

pentru interconectarea cu celelalte județe din regiune.  

Materializarea acestui obiectiv este CONDIȚIONATĂ de un interes și o supraveghere 

constante ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  
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              Chiar dacă pe unele sectoare mai sunt probleme a căror rezolvare ține de autoritățile 

locale sau de CNAIR, este foarte important ca lucrurile să nu stagneze în sectoarele unde 

lucrările sunt într-un stadiu avansat. Având în vedere stadiul avansat în care se află partea de 

vest a centurii, parte ce face legătura între E79 și DN67D, există posibilitatea ca acest sector să 

fie finalizat cu prioritate și să fie dat în folosință. În acest context este oportună o analiză și 

stabilirea sectoarelor prioritate, de comun acord cu firma câștigătoare, pentru a nu mai întârzia 

acest proiect mult așteptat de gorjeni. 

 

                  Potrivit datelor CNAIR (http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-

presa/interes-general/s-semnat-contractul-av%C3%A2nd-ca-obiect-

%E2%80%9Econstruc%C8%9Bia#/0 ) , în data de 22.09.2020 a fost semnat contractul ” 

Construcția Variantei de Ocolire Târgu-Jiu- Finalizare lucrări”, urmând a fi demarate, ulterior, 

lucrările prevăzute pentru finalizarea  acestui obiectiv indispensabil pentru gorjeni și nu numai.  

 

                    Este foarte important să dispuneți cu celeritate măsuri de eficientizare a lucrărilor 

la acest obiectiv, problema infrastructurii fiind o prioritate pentru România și implicit pentru 

județul Gorj. 

  

                    Vă solicit, deci, să ne răspundeți, în scris  dacă au fost stabilite prioritățile de 

realizare a lucrărilor între autoritatea contractantă și firma desemnată să realizeze 

lucrările și care este, în acest caz, strategia dvs. (termene, etape, soluții)? Vă rog să 

comunicați de asemenea și dacă s-a stabilit data de începere a lucrărilor la acest obiectiv. 

Solicit răspuns în scris. 

 

Vă mulțumesc!                                       
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