
Petiție 
 

Mă numesc Claudiu Constantin, domiciliat în ------------------------------------------------------------------------------, 

având CNP -------------- și serie CI --- nr -------. Doresc să vă aduc la cunoștință câteva situații grave care se 

întâmplă pe DJ 203K ce leagă municipiul Buzău de câteva commune buzoiene (Mărăcineni, Săpoca, 

Cernătești, Beceni, Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari și Gura Teghii), în speranța că se vor lua unele 

măsuri pentru a înlătura măcar o parte din situațiile neplăcute petrecute aici. 

De câteva luni DJ 203K este în reabilitare, un proces groaznic și ineficient. Viața oamenilor din comunele 

mai sus menționate a devenit un calvar din cauza proastei gestionări a lucrărilor, o gestionare care poate 

fi îmbunătățită. O să le prezint punctual pentru a putea fi eventual abordate mai ușor: 

 

1. Între localitățile Lopătari și Plaiu Nucului circulă mașini de mare tonaj care afectează carosabilul, 

acesta devenit aproape imposibil de practicat de către mașini mai mici. Accesul locuitorilor din 

satele comunei Lopătari a devenit foarte greoi, la fel și tranzitul spre comuna Gura Teghii pe 

drumul județean. O eventuală ambulanță sau mașină de pompieri ar avea dificultăți în a ajunge 

la un caz grav în zonă 

2. Pe același tronson de drum, șoferii mașinilor de mare tonaj menționate sunt foarte recalcitrați și 

necooperanți în circulația pe 2 sensuri. Eu personal am ajuns într-un șanț pentru că șoferul unei 

mașini mari nu a încetinit într-o curbă din satul Petrițu, apoi mi-a adresat înjurii. Personal am 

văzut câteva astfel de mașini fără plăcuțe de înmatriculare, iar cel puțin una avea probleme la a 

porni din pantă, semn că multe din ele au probabil probleme tehnice, punân viața oamenilor în 

pericol 

3. Mașinile care udă carosabilul decopertat de asfalt sunt foarte rare, lăsând oamenii din câteva 

comune să fie pur și simplu acoperiți de praf. Sper că știți că acel praf de ciment afecteatză grav 

sistemul respirator, oamenii vor avea probleme de sănătate din cauza acelei decopertări pe care 

nu se lucrează de luni de zile 

4. Muncitorii de pe șantier sunt puțini și nu poartă niciun fel de echipament de protecție. Lucrează 

într-un praf și zgomot de nedescris pentru că firma care se ocupă de angajarea lor nu respectă 

reglementările din domeniul legislației muncii 

5. În dreptul localității Aldeni din comuna Cernătești un cetățean a aruncat cu o piatră în mașina cu 

care mă deplasam regulamentar spre satul Fulga. Acest comportament este deosebit de grav și 

este cauzat de progresul foarte lent al lucrărilor de pe acest drum, precum și de lipsa echipajelor 

de Poliție sau Jandarmerie în zonă 

6. Pe timpul nopții, culoarea roșie a celor câteva semafoare durează prea mult, șoferii așteptând și 

10 minute, fără ca vreun autovehicul să vină din sens opus. Din această cauză mulți șoferi trec 

pe culoarea roșie a semaforului, punând în pericol viața lor și a celorlalți participanți în trafic. Eu 

personal am văzut zeci de astfel de cazuri. Sunt încurajați de faptul că nu există în zonă absolut 

niciun echipaj al Poliției Rutiere 

7. Lucrările de reparație a drumului județean nu au fost finalizate în cele 2 locuri afectate de 

viiturile din iunie 2019, în comunele Mânzălești și Lopătari. S-au acoperit locurile cu balast și s-



au abandonat, drumul fiind în pericol să se surpe la o nouă viitură. Comune întregi au rămas 

izolate în iunie, același lucru se va întâmpla la o nouă viitură 

8. Infrastructura de internet este afectată de cele menționate mai sus, furnizorii având acces greoi 

și condiții de lucru grele. Asta afectează munca cetățenilor care lucrează de acasă sau al căror 

salariu depinde de o conexiune la internet. Curierii au întârzieri, existând posibilitatea refuzării 

acordării serviciilor pentru cetățenii aflați în partea nordică a județului și care depind de DJ 203K 

aflat în lucru 

 

De luni de zile aceste aspecte afectează oamenii din comunele prin care trece DJ 203K aflat în lucru. Din 

cauza frustrării acumulate de proasta administrare a lucrărilor, lucrurile pot degenera oricând și se pot 

întâmpla tragedii. Dacă mai luăm în calcul accesul greu în localitățile afectate, putem fi martori oricând 

la tragedii precum cea recentă din orașul Caracal, în care s-a intervenit foarte, foarte târziu. Sunt convins 

că lucrurile se pot îmbunătăți pe DJ 203K prin abordarea problemelor descrise mai sus și prin luarea 

unor măsuri preventive. 

Am toată încrederea că prezenta petiție va fi luată foarte în serios și că profesionalismul Consiliului 

Județean Buzău va fi pus în practică pentru a preveni o serie de întâmplări nefericite iminente. 

 

 

Mulțumesc anticipat, 
Claudiu Constantin 
----- --- --- 
-----------@----------.-- 
 

Data: 
02 august 2019 

 

 


