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Către :
PRIMĂRIA COMUNEI BĂICULEȘTI, prin Primar Niculaie DRAGNEA,
cu sediul în Băiculești, Argeș

SOMAȚIE

Pentru ca, prin acțiunile pe care le veți întreprinde, să îndepliniți obligațiile ce vă revin
potrivit ORDONANȚEI nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicată,
actualizată, ce prevede următoarele :
ART. 40
(1) Drumurile trebuie să fie semnalizate și menținute de către administratorul drumului în
stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță.
ART. 45
(1) În cazul în care drumurile deschise circulației publice sunt afectate de calamități naturale sau
în alte cazuri de forță majoră, administratorii acestora vor lua de urgență măsuri pentru
restabilirea operativă a circulației, prin executarea de variante ocolitoare sau de alte amenajări
cu caracter provizoriu, după caz.
ART. 59
(1) Conducerea activității de proiectare, execuție, modernizare, reparare, întreținere, exploatare
și administrare a drumurilor județene și a celor de interes local revine autorităților
administrației publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24.
Am avut în decursul lunilor decembrie 2012, ianuarie și februarie 2013 nenumărate
convorbiri telefonice atât cu dumneavoastră cât și cu domnul JOIȚĂ, prin care semnalam starea
deplorabilă a drumului din satul Valea Brazilor (partea superioară), fără rezultat în ziua de azi.
Acest drum a devenit impracticabil și nu prezintă siguranță în exploatare, două
accidente prin alunecarea în afara carosabilului producându-se în ultimele 15 zile.
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Am contractat de pe acum materialele necesare reparației imobilelor situate pe terenul
meu, urmând ca acestea să fie livrate într-un termen MAXIM de 15 zile. În condițiile actuale,
firmele contractate vor fi în imposibilitatea de a livra materialele necesare din cauza lipsei de
acces pe un DRUM PUBLIC.
Atrag atenția dumneavoastră asupra faptului că această încălcare a obligațiilor din partea
autorității administrative publice (dumneavoastră) constituie pe lângă un pericol permanent la
care expuneți toată familia, o veritabilă încălcare a drepturilor mele de proprietar, ceea ce este
inacceptabil atât pentru legislația românească cât și pentru toate tratatele și convențiile
internaționale la care țara noastră a aderat.
ÎN SITUAȚIA IMPROBABILĂ în care nu ați lua măsuri URGENTE pentru reabilitarea
drumului comunal „Valea Brazilor”, mă voi vedea nevoită să procedez la constatarea stării de fapt
a drumului prin executor judecătoresc, urmând să mă adresez instanței de contencios
administrativ pentru a obține atât obligarea Primăriei „de a face” cât și sancționarea
pecuniară/disciplinară a funcționarilor responsabili pentru această pasivitate.
Conform prevederilor art. 7 al legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența
decizională în administrația publică, doresc să fiu informată și invitată la orice ședință/dezbatere
privitoare la lucrările ce urmează a fi efectuate pe acest tronson al drumurilor comunale,
considerând de pe acum să fi prezentat în scris sugestii și propuneri.
Rămân, domnule Primar, la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație privitoare la
această problemă și continui să sper în rezolvarea amiabilă al acestui regretabil neajuns.

Cu stimă,
Simona NICULESCU

Valea Brazilor,
13 februarie 2013.
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