
 1

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului Lucian BODE, ministrul transporturilor, infrastructurii și 

comunicațiilor 

De către: Deputat PMP Petru Movilă, Circumscripţia electorală nr. 24  IAŞI,  Colegiul 

uninominal nr. 3 

Obiectul întrebării: Semnarea procesului verbal de predare – primire a unor tronsoane 

din cadrul șoselei de centură a Municipiului Iași  

  

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Întrucât nici până la acest moment nu am primit răspuns la întrebarea pe acest 

subiect, înregistrată la Camera Deputaţilor în data de 04.03.2020, cu termen de răspuns 

01.04.2020, vă retransmit documentul şi solicitarea de a răspunde în termenul legal: 

La începutul anului, în cadrul unei întâlniri avute la Instituția Prefectului Județului 

Iași pe tema șoselei de centură a Municipiului Iași, la care au participat și reprezentanți ai 

ministerului și ai DRDP, s-a stabilit că se vor iniția procedurile aferente pentru preluarea 

de către Ministerul Transporturilor (MT) a tronsoanelor necesare pentru finalizarea 

investiției.  În mai 2009 s-a aprobat o Hotărâre de Consiliul Local a Municipiului Iași 

prin care s-a hotărât transferul către MT a tronsoanelor Bd.Poitiers, sos. Trei Fântâni 

(trafic greu) și Str. Cicoarei, Bd Nicolina și Arh. Berindei (trafic ușor). Nici până în 

prezent nu s-a semnat acest proces verbal, iar în cadrul ședinței din ianuarie 2020, s-a 

promis că în cel mult două săptămâni vor fi finalizate procedurile.  
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          În condițiile în care de la acel moment până acum au trecut aproximativ două luni 

și jumătate, vă rog, domnule ministru, să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

- S-a semnat până la acest moment procesul de predare – primire al tronsoanelor 

precizate mai sus? 

- Dacă da, vă rog să îmi precizați data finalizării transferului. Dacă nu, vă rog să 

precizați data estimată de MT pentru rezolvarea problemei semnalate. 

- Odată ce sunt predate porțiunile de drum, mai are cadrul legal Primăria 

Municipiului Iași pentru a face studiile de relocare a utilităților pe lungimea Bd. 

Poitiers și sos. Trei Fântâni? 

 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

Deputat 

Petru Movilă 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




