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Obiectul : DRUMUL EXPRES CRAIOVA-TÂRGU JIU 
 
Motivarea: Informarea periodică, transparentă și reală a cetățenilor cu privire la 
stadiul implementării proiectului privind Drumul EXPRES CRAIOVA-TÂRGU JIU. 
Cine a câștigat licitația? Care sunt următorii pași? 
 
 

Obiectivul asupra căruia facem interpelare este un obiectiv prioritar pentru cetățenii județului 

Gorj, dar și un obiectiv important în plan național. 

Nu mă aflu la prima interpelare a Guvernului cu privire la evoluția acestui subiect. În 

contextul pandemiei Covid-19, în plan național și european, pe fondul declarării stării de 

urgență în România, este normal ca lucrările să nu stagneze la asemenea obiective, dar 

totodată, este normal să venim în întâmpinarea concetățenilor noștri, prin asigurarea de noi 

locuri de muncă. 

În acest context, cetățenii noștri, dar în mod deosebit cetățenii județului GORJ, pe care 

am cinstea să îi reprezint în Parlamentul României, trebuie informați periodic cu privire la 

stadiul implementării proiectului privind Drumul EXPRES CRAIOVA-TÂRGU JIU. 

Este o investiție VITALĂ pentru dezvoltarea socio-economică a județului Gorj, 

investiție pentru care am făcut nenumărate demersuri de-a lungul anilor. 

Mai exact, dorim să cunoaștem punctul dumneavoastră de vedere cu privire la 

prioritatea proiectului în agenda dvs., precum și programul concret pe care îl aveți în 

legătură cu acest proiect sub aspectul stadiului lucrărilor, calendarului și etapelor de 

implementat. Pentru această etapă vă rugăm să faceți demersurile legale necesare pentru a fi 
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comunicat câștigătorul licitației organizate, ținând cont de faptul că a fost depășit 

termenul legal. Țin foarte mult la materializarea acestui proiect și voi face în continuare 

toate demersurile necesare pentru realizarea acestuia. 

Drept pentru care, pe această cale, solicit răspunsuri clare, în scris, cu privire la 

următoarele aspecte: 

1. Ce decizie finală a fost luată în urma analizării ofertelor depuse acum 10 luni de 

zile? Consider că este suficient timp pentru a se soluționa acest aspect. 

2. În urma acestei decizii, care este întregul demers ce urmează a fi făcut în perioada 

imediat următoare, cu privire la demararea lucrărilor incipiente? 

3. Ce dată estimativă puteți specifica pentru începerea acestor lucrări? 

4. Care este motivul pentru care nu a fost desemnat operatorul care va elabora 

studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al proiectului în termenul prevăzut 

de lege? Ce măsuri veți dispune pentru intrarea în legalitate? 

 
Vă mulțumesc! 

 
 
 

Deputat PSD 
MIHAI WEBER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




