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Domnule Prim-Ministru, 

 
În ultimii ani, din cauza calamităţilor şi a faptului că Guvernul nu a realizat anumite investiţii, 

bucurându-se doar să exploateze resursele din vestul judeţului Vâlcea, comuna Vaideeni a înregistrat 
pagube de 16 milioane de euro, în mare parte drumuri şi poduri distruse de viituri. 

Pentru a reface infrastructura afectată, comunitatea locală spera să beneficieze de sprijin nu 
doar de la Consiliul Judeţean, ci şi de la Guvernul României şi de la Uniunea Europeană. Până în 
toamna anului trecut, a primit doar 8 % din fondurile necesare, iar după aceea nu a mai primit nimic. 

Autorităţile locale au întocmit şi depus documentaţii la mai multe ministere şi instituţii care 
funcţionează sub autoritatea acestora, solicitând finanţare pentru obiective extrem de importante, dar 
fără succes. Exclusiv pe umerii lor a fost lăsată chiar şi responsabilitatea achitării indemnizaţiilor 
persoanelor cu handicap şi ale însoţitorilor acestora.  

În aceste condiţii, reprezentanţii comunităţii din Vaideeni se tem că, luna viitoare, vor rămâne 
fără bani de salarii. Cu un buget mult mai mic decât cel de anul trecut şi fără sume corespunzătoare 
alocate pentru echilibrarea bugetului local, nici nu este de mirare! Vaideeni este un exemplu, dar peste 
60 % dintre primăriile din Vâlcea se află în aceeaşi situaţie. De aceea, în acest judeţ, nu se vede că 
guvernaţi extraordinar, cum credeţi sau vă imaginaţi, ci dimpotrivă. 

În concluzie, domnule prim-ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la 
situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de 
rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral. 

 
Vă mulţumesc! 
 
Cu deosebită consideraţie, 
Deputat Dumitru Lovin 
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