
Consilierii PSD, PNL si PDL cer socoteala conducerii CJ pentru cheltuirea banilor europeni
Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Martin Bottesch, a declarat joi, in sedinta CJ, ca ia in calcul
infiintarea unei comisii, formate din consilieri, care sa monitorizeze felul in care sunt atrasi banii
europeni. 
  
  Propunerea de infiintare a unei comisii speciale care sa verifice cum sunt obtinute si cheltuite fondurile
europene apartine consilierei PDL Marcela Raulea, care a precizat joi ca si CJ Sibiu ar trebui sa preia
modelul lansat de alte consilii judetene din tara, care supravegheaza mai atent fondurile europene,
transmite Agerpres.
  
  Si consilierul judetean PNL Gheorghe Dicu, fost vicepresedinte al CJ, a cerut o situatie exacta a banilor
europeni care au ajuns la Sibiu. Dicu a sustinut, joi, ca "nu s-ar fi atras niciun leu sau niciun euro pentru
proiectele europene de gestionare a deseurilor si a celor de apa".
  
  Tot legat de banii europeni, cativa consilieri PSD s-au declarat nemultumiti de felul in care sunt
prelungite termenele de executie la unele drumuri din judet, care sunt modernizate cu fonduri de la
Uniunea Europeana.
  
  Astfel, consilierul social-democrat Ioan Terea a apreciat ca unele drumuri nu vor fi realizate la termen,
acuzand managerii de proiect, care sunt de fapt angajati ai CJ si care, pentru ca se ocupa de aceste
proiecte, primesc bani in plus pe langa salarii, bani din fondurile europene atrase.
  
  Presedintele CJ Sibiu a promis ca, la urmatoarea sedinta din luna iulie, va prezenta situatia la zi a
fondurilor UE. Deocamdata, conducerea CJ Sibiu nu le-a precizat consilierilor judeteni, in sedinta de joi,
nici totalul banilor europeni atrasi, nici suma exacta pe fiecare proiect.
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