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De asemenea, vă reamintesc că la ultima interpelare pe care v-am adresat-o pe acest 

subiect, mi-ați răspuns, în data de 13.05.2020, că procesul de evaluare a firmei câștigătoare a 

licitației pentru întocmirea Proiectului Tehnic de Execuțieurma a fi finalizat până în data de 

29.05.2020. 

Iată că suntem în luna octombrie și lucrurile continuă să stagneze în mod nejustificat 

la acest obiectiv.Drept pentru care, pe această cale, solicit răspuns clar, în scris, cu privire la 

următorul aspect: 

1. Care este motivul pentru care nu a fost semnat contractul pentru realizarea 

documentelor pregătitoare pentru începerea lucrărilor, respectiv Studiul de 

fezabilitate și Proiectul Tehnic de Execuție? 

 
 
Vă mulțumesc! 

 
 
 

Deputat PSD 
MIHAI WEBER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




