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Întrebare scrisă adresată Domnului Ministru al  

LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI  

ION ȘTEFAN 

 

Obiectul întrebării scrise: Stadiul lucrărilor la Drumul Județean 187 Leordina – Poienile 

de Sub Munte 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

 După cum bine știm, cele două programe naționale de dezoltare locală, PNDL I și PNDL II, 

sunt necesare și utile, iar impactul rezultatelor aplicării acestora asupra mediului local nu poate fi 

decât unul pozitiv.  

Același lucru putem să afirmăm și despre demararea lucrărilor de modernizare a DJ 187, 

care  face legătura dintre localitățile Leordina și Poienile de Sub Munte din județul Maramureș, 

acestea fiind așteptate de ani de zile de către cei peste 20.000 de locuitori ai comunelor din această 

zonă a Maramureșului, unde predomină etnicii ucraineni. 

Modernizarea tronsonului de drum a fost mai mult decât necesară, deoarece acesta ajunsese 

să fie într-o stare precară, greu circulabilă și puțin accesibilă. Această rută deservește un număr de 

trei localități și măsoară o distanță de aproximativ 20 km.  

Lucrările au fost demarate în luna martie a acestui an, dar, după aproximativ o jumătate de 

an de la demararea lor, situația drumului nu este una foarte bună, starea acestuia fiind mai rea decât 

înaintea începerii lucrărilor, iar cetățenii au început să fie îngrijorați din cauza stadiului lucrărilor, 

mulți dintre ei considerând că, odată cu apropierea iernii și a frigului, acestea vor fi sistate, iar ei vor 

rămâne cu drumul neterminat.  
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  Urmare a celor menționate mai sus, Stimate Domnule Ministru, Vă rog să-mi comunicați, în 

scris, care este stadiul lucrărilor la DJ 187, drum care face legătura dintre localitatea Leordina și 

comunele Ruscova, Repedea și Poienile de Sub Munte? 

 Totodată, Stimate Domnule Ministru, Vă rog să-mi comunicați dacă lucrările vor fi finalizate 

la termen? 

 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului Comun al Camerei Deputaților și Senatului, 

aștept răspuns scris. 

 

 




