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RAPORT
asupra dezbaterii publice privind „Strategia de modernizare,
reabilitare şi întreţinere a căilor rutiere de comunicaţii
din judeţul Ialomiţa“
Consiliul Judeţean Ialomiţa a supus dezbaterii publice „Strategia de
modernizare, reabilitare şi întreţinere a căilor rutiere de comunicaţii din judeţul
Ialomiţa“, elaborată de S.C. CONSITRANS S.R.L. Bucuresti. Această strategie a
pornit de la starea existentă a drumurilor judeţene şi comunale, traficul aferent acestor
căi de comunicaţie cât şi dezvoltarea economică a localităţilor din judeţul Ialomiţa.
Modalităţile de dezbatere publică utilizată au fost:
• publicarea strategiei pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa;
• realizarea de mape de prezentare a strategiei, care au fost puse la dispoziţia
celor interesaţi, în Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni;
• organizarea de dezbateri publice zonale.
Au fost organizate dezbateri publice pe centre: Urziceni, Ţăndărei şi Slobozia
la care au fost invitaţi să participe primari, viceprimari, consilieri locali, consilieri
judeţeni, agenţi economici din domeniu, asociaţii patronale, asociaţii profesionale şi
reprezentanţi ai mass-media locală.
Statistic prezenţa la cele trei dezbateri publice zonale se prezintă astfel:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Specificaţii
Primar
Viceprimar
Funcţionari Urbanism
Consilieri locali
Consilieri judeţeni
Deputaţi
Agenţi economici
O.N.G.
Mass-media
TOTAL

Urziceni

12
10
10
8
2
4
1
1
48

Ţăndărei

9
4
9
13
3
1
7
2
1
49

Slobozia

11
9
10
14
5
9
3
3
64

Total

32
23
29
35
10
1
20
6
5
161

Dezbaterile s-au desfăşurat după următoarea formulă:
- prezentarea succintă a strategiei de către personalul de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- precizări privind principiile care au stat la baza elaborării acestei strategii –
prezentate de domnul Vasile Silvian Ciupercă, prezedinte al Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- discuţii libere, opinii, propuneri din partea celor invitaţi.
Participanţii la dezbateri au apreciat iniţiativa de a supune atenţiei publice o
strategie de importanţă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului
Ialomiţa şi situarea modernizării căilor rutiere de comunicaţii ca primă prioritate a
administraţiilor publice judeţene şi locale.
Din dezbateri au rezultat următoarele propuneri:
- transformarea unor drumuri comunale în drumuri judeţene şi a unor drumuri
judeţene în drumuri comunale;
- modernizarea unor rute ocolitoare localităţilor;
- revederea reţelei rutiere din zona Sf. Gheorghe – Valea Măcrişului şi Făcăeni –
Movila;
- susţinerea punctului din strategie în care DJ 212 şi DJ213 să fie transformate în
drumuri naţionale, deoarece preia traficul din Moldova către autostrada A2.
- rezolvarea, în regim de urgenţă, a situaţiei căii ferate Ţăndărei – Gura Ialomiţei –
Giurgeni, analizarea posibilităţii trecerii ei în patrimoniul unităţilor administrativteritoriale din zonă şi rediscutarea funcţionalităţilor acesteia;
- solicitarea adresată domnului deputat Alecsandru Ştiucă de a iniţia o interpelare
parlamentară, având ca temă situaţia căii ferate Ţăndărei – Gura Ialomiţei – Giurgeni.
- rezolvarea situaţiei circulaţiei atelajelor agricole;
- necesitatea realizării unei rute ocolitoare la N de Slobozia;
- întreţinerea DJ306A Căzăneşti - Cocora – Pogoanele;
- prezentarea strategiei în consiliile locale, la solicitarea acestora;
- transmiterea, în scris, şi a altor propuneri privind îmbunătăţirea strategiei pe baza
unor fundamentări corespunzătoare.
Propunerile venite din partea celor prezenţi la dezbaterile de la
Urziceni,Ţăndărei şi Slobozia vor fi discutate cu proiectantul, urmând a se decide
asupra oportunităţii acestora, înainte ca strategia să fie supusă aprobării Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
Intocmit,
ec. Răzvan Bordeanu
Veronica Panturu

