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Întrebare scrisă 

adresată Domnului Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Nechita Adrian Oros 

 

Obiectul întrebării scrise: Stadiul obiectivelor de investiții derulate de către UAT Rona 

de Sus – jud. Maramureș prin FEADR măsura 7.2  

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

În momentul de față, comuna Rona de Sus se regăsește în rândul puținelor comune din 

țară în care infrastructura rutieră este slab dezvoltată, majoritatea drumurilor comunale fiind 

drumuri pietruite sau drumuri de pământ. 

 Datorită dezvoltării economice și a valului de persoane care aleg să muncească în 

străinătate, comuna s-a dezvoltat în ceea ce privește construirea de noi locuințe, doar că, din 

păcate, drumurile de acces la acestea sunt impracticabile, în special iarna, datorită faptului că 

localitatea este așezată într-o zonă deluroasă, autovehiculele cu tracțiune integrală sau tractoarele 

fiind singurele variante pentru deplasarea acestora.  

Conform unui raport găsit pe site-ul Primăriei din comuna Rona de Sus, în anul 2017 au 

fost demarate lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere locale în valoare de un milion de 

euro, bani proveniți din fonduri europene, însă fără alte detalii, neexistând niciun fel de tăblițe/ 

informații de interes public cu privire la derularea lucrărilor. 
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În ultima perioadă, tot mai mulți locuitori ai comunei ne-au semnalat faptul că în 

localitate au fost asfaltate doar câteva porțiuni de drumuri, la care calitatea lucrărilor lasă de 

dorit, apărând gropi, denivelări și fisuri în asfaltul turnat, fiind limpede că stratul asfaltic nu va 

rezista foarte mult timp, fară să amintim faptul că multe alte lucrări au rămas nefinalizate, 

stagnând luni sau chiar ani de zile, favorizând astfel distrugerea acestora de vremea capricioasă 

din ultimele luni.  

Urmare celor prezentate mai sus, Stimate Domnule Ministru, în conformitate cu 

dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei Deputaților și Senatului, vă rog 

să-mi comunicați, în scris, următoarele: 

1. Care este perioada de executare și valoarea reală a proiectelor derulate de UAT Rona 

de Sus, prin FEADR măsura 7.2, pentru crearea, îmbunătățirea și extinderea 

infrastructurii de bază la scară mică, având în vedere faptul că nu există nicio altă 

informație despre derularea acestor lucrări? 

2. Dacă ministerul condus de d-voastră va verifica cele semnalate de cetățenii comunei 

Rona de Sus privind calitatea lucrărilor executate și finanțate prin FEADR măsura 

7.2? 

 

            

 




