
 
Adresată
Ministru
De către
Circums
Grup pa
Şedinţa C
 
 

Obiectul

67B Scoa

 

Motivar

stadiul 

Cărbune

fiind un 

 

Mulți oa

național, 

importan

În contin

DN67B a

emis Ord

Ținând c

apare ca 

zile, nu s

Vă mulțu

ă: domnului
ul Transpor
e: deputat M
scripţia elec
arlamentar 
Camera Depu

l : Emitere O

arța - Piteșt

ea: Inform

proiectului 

ești –Hurez

drum care 

ameni de afa

convinși f

nt tronson de

nuare, confo

apare ca fiin

dinul de înce

cont de aces

drum aflat î

se execută n

umesc! 

PA
C

i LUCIAN N
rturilor, Infr

MIHAI WEB
ctorală nr. 20
: Partidul So
utaţilor din d

Ordin de în

ti km 0+000

marea perio

de reabili

zani – Grăd

deservește j

faceri au inv

fiind de pr

e infrastructu

orm site-ului

nd în EXECU

epere a lucrăr

t aspect vă 

în EXECUȚ

nicio lucrare

ARLAMEN
CAMERA D

ÎNTR

NICOLAE 
rastructurii
BER 
0 Gorj 

ocial Democr
data de : .....

ncepere pent

0 - km 188+2

dică, trans

itare a tro

diștea – Pit

județele Arg

vestit în pro

romisiunile 

ură rutieră. 

i oficial al C

UȚIE (http:/

rilor. 

rog să-mi c

IE, când, în 

e?  

 
NTUL ROM
DEPUTAŢI

 
REBARE 

 

BODE 
i și Comuni

rat 
...................

tru execuția

200 

parentă și 

onsonului T

tești. Este o

geș, Vâlcea,

oiecte impor

autorităților

CNAIR, la s

//www.cnadn

comunicați, î

realitate, pe

 
 
 

MÂNIEI 
ILOR 

cațiilor 

............. 

a proiectulu

reală a ce

Târgu – Ji

o investiție 

, Olt și Gorj

rtante aflate 

r referitoare

secțiunea dr

nr.ro/ro/proi

în scris, mot

e acel tronso

ui de modern

etățenilor c

iu – Scoar

absolut in

j. 

pe traseul 

e la reabili

rumuri aflate

ecte/dn-67b)

tivul pentru 

n, de mai bi

D
MIH

nizare DN 

cu privire l

rța - Târgu

dispensabil

acestui drum

itarea acestu

e în execuți

), urmând a 

care DN67

ine de 1 an d

Deputat PS
HAI WEBE

la 

u-

ă, 

m 

ui 

e, 

fi 

7B 

de 

D 
R 

andreea.dinu
Text introdus
Nr.11254A/06.10.2020




